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LIST U)

Do Joachima Lelewela.

Krzemieniec, 3 AYrzeni i 1809.

Wielmony Moci Dobrodzieju!

JW. Starosta (Nowogrodzki Czacki) dowiedzia si,

i Pan wyjechae do ucka z chci niepowrócenia do

Krzemieca. Niechcia temu wierzy i dla tego sam

do Pana niepisze, ale mi zleci donie Panu, i jego

lekcy na ten rok w programie umieci, który za kilka

dni wyjdzie z druku. Zaprasza wic Pana do penienia

^) Ju w r. 1806 odebra Lelewel, wówczas ucze uni-

wersytetu wileskiego, uprzejme wezwanie od Czackiego, aby

przyby do Krzemieca, gdzie mia z czasem obj katedr
historyi. Lelewel przyj wezwanie z radoci i mia w r.

1807 do Krzemieca wyjecha. Tymczasem w skutek formal-

noci i wyjazdu Czackiego do Petersburga sprawa si przewloka,

00 Lelewela niecierpliwio. „Czacki baamuci^ pisa wtedy do

brata. Nareszcie w r. 1808 wszystkie trudnoci usunite zo-

stay i Lelewel, jakkolwiek wicej go pocigaa "Warszawa,

opuci Wilno i zabawiwszy jaki ezas w domu rodzicielskim

i w ucku u wuja matki, biskupa Cieciszowskiego, stan
w Marcu 1809 r. w Krzemiecu. Tu spotka go zawód zu-

peny. Staej posady nie dosta, Czacki powtarza mu, i si

jeszcze doskonali musi, zanim zostanie profesorem, wskazywa
mu dziea jakie czyta powinien. Irytowao to Lelewela. „Cza-

cki, pisa do ojca, chce przybiera imi nauczyciela mego, ale

te i ja wiem ju co dobrego! Na dobitek, pomimo szumnych
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tego obowizku, równie i my wszyscy nasze proby -
czymy, powracaj wic do nas, a bdziemy umieli ko-

cha i szanowa, jak sprawiedliwie na to zasugujesz.

Mam honor zostawa z winnym szacunkiem

WM. Pana Dobrodzieja

najniszy suga

Skruczkowski.

LIST II.

Lelewel Joachim do Tadeusza Czackiego.

JWMP. Dob.

Y. 1809.

Najpierwsz powinnoci moj dopenia woony
na siebie obowizek. To byo yczeniem moim i w tym

miaem ze strony JWM. Pana Dóbr. wszelk sobie przy-

obietnic, nie dano mu przez 5 miesicy pierwszego pobytu

w Krzemiecu adnej pensyi, musia wic y z wasnych fun-

duszów, lekcyi nie dawa, a nawet swemi naukowemi studjami

nie móg si zajmowa w takich rozmiarach, jak pragn, bo

biblioteka krzemieniecka bya nieprzystpn z powodu restau-

racyi budynku bibliotecznego. Te okolicznoci tak zniechciy

Lelewela, e gdy w Sierpniu 1809 odebra od ojca wiadomo
i moe z atwoci uzyska stanowisko w administracyi Ksi-

stwa Warszawskiego, postanowi natychmiast wyrwa si z Krze-

mieca. Gdy zatem nadeszy wakacye, a Czacki nie pytajc

si wicej o niego wyjecha, Lelewel opuci Krzemieniec i uda
si do ucka, zkd posa do Krzemieca listowne uwiadomie-

nie, e zrzeka si posady przy liceum i e wicej do Krze-

mieca nie wróci. W nastpstwie tego wywizaa si powyej

zamieszczona korespondencya.



rzeczon pomoc. Przez pi miesicy przeszo w tym

zamiarze zajem si prac, któr dosy szczliwie do

wikszj poowy updziem, to jest Postpowe rozsze-

rzanie si i doskonalenie znajomoci ziemi
u Greków i Rzymian, w którym przebrnwszy przez

poetyckie Homera i Hesioda cudacznych wieci zakady
i inne póniejsze a do Sofokla piewaków, jako te He-

rodota, a dalj podnosiciela jeografii Eratostenesp,, dosko-

nalcego j Hipparcha, poprawiacza Polybiusa i Artemidora

i innych, stanem ju wporód Strabona, majc do dal-

szych rzeczy gotowe materyay. Prac t moj poddam
w czasie pod sd JWW. Pana Dóbr., tymczasem jednak

dla odmiany nieco wicj mczcego przedmiotu, kiedy

niekiedy odkadaem czas na czytanie histeryi we wzgl-

dzie pragmatycznym, lub te na zastanawianie si nad

zaniedzia Mateusza Cholewy staroytnoci. Miaem
wkrótce w tych zabawach z askawych i uczonych rad

JWW. Pana Dóbr. i Jego wysokiego wiata korzysta,

i w nich znajdowa ulg w przykrych pedagogicznych

trudach, kiedy droszy obowizek przywizania i wdzi-

cznoci synowskiój powouje mnie do wspierania wiekiem

i saboci przycinionego ojca, który dla wanych i na-

glcych interesów da mego niezwocznego przybycia.

Pozwolie mi JWW. Pan Dóbr. uy do siebie tej po-

ufaoci, jak mam do ojca. W takowym zdarzeniu racz

mnie JWW. Pan Dóbr. w ten moment uwolni od obo-

wizków, jakie mogem zacign dla stanu nauczyciel-

skiego, i to uwolnienie da mi na pimie, jako obywate-

lowi Ksistwa Warszawskiego, ebym okazawszy je gdzie

wypadnie móg atwiej pozyska paszport do wyjazdu.

Oddawszy usugi moje sabemu ojcu, jakich po mnie -
da bdzie, niespuszcz z pamici tych obowizków, któ-

rych dopenienie zawsze mi jest i bdzie mie w po-

sudze publicznj.

W zupenem przekonaniu o asce JWW. Pana Dóbr.
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dla mnie, ponawiam pokorn prob moj, wyznajc mnie

z najpowinniejszym uszanowaniem. J. L.

LIST III.

Czacki do Lelewela.

Poryck, d. 8 Wrzenia 1809.

Mój kochany Lelewelu.

Pozwól abym odpisa z t otwartoci, jaka by po-

winna zasad midzy ludmi równie szlachetnymi, ró-

wnie uczciwymi. Piszesz, e interesa zniewalaj twoj

bytno w Ksistwie Warszaw^skiem, dasz uwolnienia od

przyjtych obowizków. N a p rz ó d : To przechodzi i moj,

i uniwersytetu, i kuratora wadz, bo wiesz jakie s
obowizki kandydata, jak jest ta umowa któr tylko

najwysza wadza zniszczy moe, lecz kiedy mam mówi
po prawnemu wic mówmy. Po wtóre: Czuj bardzo,

e mody czowiek z najlepszemi chciami nie moe sobie

podchlebia, aby by przyzwoitym sdzi swoich talen-

tów, czyli bardzij tego punktu, gdzie ju zupenie jest

dla kraju uytecznym. Przez ten rok naznaczyem

w drukowanym zbiorze lekcyi dla W. Pana dawanie geo-

grafii pod Grekami i Rzymianami i numizmatyk polsk.

Zrobiem co chciae ^) i co dla gimnazyum i dla W. Pana

uznaem. Wiesz W. Pan e dla niego katedr historyi

zachowaem — bdzie j W. Pan mia, lecz e przez

1) Wkrótce po przybyciu Lelewela do Krzemieca, umó-

wi si z nim Czacki, e poniewa katedra historyi nie jest je-

szcze woln, bdzie w najbliszem póroczu wykada history%

geografii staroytnej. Z tego to powodu przygotowa sobie Le-

lewel podrczny raptularz teje historyi, o którym wspomina

w poprzedzajcym licie.



rok jeden cz-stk geografii dajesz i numizmatyk pol-

sk, to go wydoskonali; piszc za potrzebne nadal sex-

terna dla' uczniów wprawiasz si w poprawne pisanie,

bo historyk bez dobrego i waciwego stylu jest suchym

annalist. Mam ju rocznik III. IV. V., gdzie zmary
Mbertrandi opisa numizmatyczn kollekcy co do cz-

ci rzymskiej. To opisanie uatwi wiele pracy WPanu,

a czujesz e numizmatyka wzmacnia pami historyi i j
objania.

Wracaj si tedy do Krzemieca, wiesz e Ci sza-

nuj i dla tego wicj jeszcze uwaam, co Ci jest po-

trzebnego.

Najniszy suga

C z a c k i.

LIST IV.

Joachim Lelewel do Czackiego.

uck, 1809.

List JWW. Pana Dóbr., który miaem honor na

dniu wczorajszym odebra, zmartwi mnie niepomau,

gdy widz znacznie odwleczone woli ojca mojego do-

penienie. Mam w nim przypomnian sobie katedr hi-

storyi, lecz nadto dobrze znam sw nieudolno, ani jj
kto do tyla zna moe, abym si mia do tj katedry

kwapi — i niespodziewam si, abym kiedy móg wyj
na historyka, ile przy teraniejszych okolicznociach,

w których cay zajty jestem troskliwoci o zdrowie

mego ojca, który podchlebiani sobie zasuy na wszel-

kie dla siebie wzgldy, jako dawniej z zalet w bywszj

Magistraturze Edukcacyjnj sprawowa lat kilka — czule



funkcy komisarza generalnego komisyi, nieszczciem

kraju bez nadgrody wysuonj zostawiony. Wzywa te-

raz mojj posugi w wieku podeszym zostajcy, aktual-

nie bez adnj innj dla siebie pomocy. Mam honor po-

nowi najusilniejsz prob do JWP. Dóbr. Znajdziesz

Panie wszelkie rodki i powody w najaskawszem sercu

swojem do uwolnienia mnie cho na czas. Wszake wy-

roki Jego los profesorów stanowi, w których liczbie ja

jeszcze nie jestem i sposobi si do tego obowizku pra-

gn. Easki mi wywiadczonej wyznawa bd dozgonn
wdziczno z najpowinniejszem uszanowaniem.

Lelewel.

LIST V.

Czacki do Lelewela.

Krzemieniec, d. 26 "Wrzenia 1809.

Wielmony Moci Lelewelu.

Umiem ja szanowa ojca WWPana, bo by szano-

wnym urzdnikiem. Respekt mój jest bez granic dla naj-

szanowniejszego pasterza a dziada WPana, lecz ztd nie-

wynika, aby mi wolno byo WPana uwolni od obowiz-

ków, które za wol ojca przyje. Pozwól, abym Ci

szczere uwagi zrobi. Masz wiele sposobnoci ale trzeba

je jeszcze uporzdiiowa, mniemam e przy mnie i przy

rodkach, które s w Krzemiecu, dopenionem to by
moe. Przyczony wzór lekcyi pokae, e te lekcye, któ-

rych sobie yczye, dawa miae, a mógby si by
sposobi do katedry historyi. Wyraasz WPan, e o lo-

sie profesorów stanowi mog, a z tego co ubocznie sy-

sz i co w licie swojem dajesz do zrozumienia mniemasz
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mylnie, e przyswajam sobie wadz usuwania arbitralnie

profesorów. Niewinienem si WPanu usprawiedliwia,

lecz ebym WPana modego czowieka przekona, i
wadza wie co czyni, pozwalam WPanu w kaucelaryi

zobaczy dymisy dobrowoln P. Lindau zrobion, jego

wasnorczny list, w którym s moe przyczyny wzaje-

mnego usunicia si. ^)

Wyjazd WPana bez opowiedzenia si z domu po-

wierzonego mu skadu nie moe by rzecz chwalebn.

Jeeli WPan zechcesz pojecha na jaki czas do ojca po

zapewnieniu powrotu i to kiedy zaczniesz peni obowizki

Ci poruczone, napisz o pasport, gdyby jednak wojna

bya, przedstawienia niezrobi. Takie tómaczenie w pro-

stocie czynic nios upewnienie o winnym szacunku.

WWPana uniony suga

C z a c k i.

LIST VI.

Do Joaciima Lelewela.

Krzemieniec, 15 Fadz. 1809.

Wielmony Moci Dobrodzieju.

Dziwi si JW. Czacki, e nieodbiera od Pana na

list swój odpowiedzi, zatrzyma doniesienie uniwersyte-

^) Odnosz si te sowa do dymisyi Lindaua, profesora

numizmatyki, którego nastpca mia by Lelewel. Lindau mu-

sia wzi dymisya, poniewa si przeniewierzy, jak Lelewel

donosi o tern ojcu w licie z 7 Lipca 1809 (Listy. Tom I. str.

141 i 143), Dla tego, chocia jeszcze Lindau by w subie
w cigu r. 1809, powierzono dozór nad numizmatami Lelewe-
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towi o Paskiem oddaleniu sig, bo ma nadziej, e do

nas powrócisz dla penienia obowizku sobie poleconego.

Lecz cakiem o tym zamilcze nie moe, bo uniwersytet

przeznaczajc Pana do gimnazyum na danie JW Cza-

ckiego, chce mie o nim wiadomo i wieo o to pisa.

Powracaj wic do nas, ^) a wszystko bdzie zapomniane ^
i doznawa bdziesz szacunku, na który sobie zasuy- -M
e, a z którym mam honor zostawa WWPana Dóbr.

najniszym sug

S k ru c z k o w ? k i.

owi, ztd Czacki by podwójnie dotknity wyjazdem Lelewela

z Krzemieca, jak to z niniejszego widoczna.

>) Lelewel powróci rzeczywicie w ostatnicli dniach r.

1809 do Krzemieca. Przecie stao si to mniej w skutek po-

wyszych listów, które gnieway Lelewela, tak e je w licie

do ojca „niedorzecznemi" nazwa, jak raczej dla tego, e rzd
rosyjski surowo zakaza przenoszenia si do Ksistwa Warsza-

wskiego i biskup Cieciszowski stanowczo radzi, aby si rzdo-

wi nie naraa i przynajmniej jeszcze rok wytrzyma. — W r.

1810 wic wykada Lelewel kurs geografii staroytnej w Krze-

miecu. Lecz we Wrzeniu, w czasie wakacyi wyjecha do

ucka i ztd napisa do Czackiego, e pod adnym warunkiem

na dawne stanowisko nie wróci. Czacki le to przyj, lecz

gdy go Lelewel odwiedzi w Porycku,' da si uagodzi i za-

opatrzy nawet Lelewela w rkopisma redniowiecznych kronik.

Do upragnionej Warszawy dosta si Lelewel dopiero w Czer-

wcu 1811 r. Zanim przecie uzyska posad wybucha wojna

1812 r., za ni poszed upadek Ks. Warszawskiego, i tak nasz

uczony znowu zosta na koszu.



KORESPONDENCYA

JOACHIMA LELEWELA
Z

JANEM NIADECKIM

W ROKU 1814 I 1815.





LIST VIL

J. Lelewel do J. niadeckiego.

1814.

Z najwysz boleci przyszo mi o zych skutkach

pisemek moich ^) prdzej posyszy, anieli si dowie-

dzie o przyjciu ich przez JWP. Skadajc je przed

oblicze Jego, najpierwszym celem moim byo (gdy nie

mam z niskd innj od pracujcych nad naukami pora-

dy) zwróci baczn uwag najznakomitszego midzy ro-

dakami ma, janiejcego niezrównanem midzy ziom-

kami wiatem, i naczelnictwem uniwersytetu, któremu

w moich wiczeniach najwicj winienem, uprosi Go,

aby raczy wytrawne swe zdanie, jak innym mnie zna-

jomym pracownikom, tak moim zawodom udzieli, da
im pork, wytkn bdy w jakie mi popa si zda-

rzyo. Tymczasem oczekiwania moje, uprzedza list P. ZP),

1) „Uwagi nad Mateuszem Cholew," Wilno 1811. i „Pisma

pomniejsze georafiozne." Warszawa 1814. Wprowadzenie do pi-

sowni /, jak i inne waciwoci stylu Lelewela, wywoay ostry

sd Jana niadeckiego.

2) Litery te oznaczaj ksigarza Zawadzkiego. Lelewel

zawar by z nim umow dotyczc druku jego „Bada staro-

ytnoci we wzgldzie geografii," i ju przy „Pismach pomniej-

szych** zosta ogoszony prospekt tego dziea. Lecz gdy „Pi-

sma pomniejsze" ostrego doczekay si sdu, który do tego

pochodzi z ust czowieka tak wysokie zajmujcego stanowisko,
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w którym mi zwiastuje najgorsze pracy mojj przez

JWP. uwaanie, zakaz, aby ta zaraza po szkoach si

nie rozchodzia, a przytem zrzucanie si z umów jakie

dobrowolnie i ochoczo za widzeniem si ze mn, tu

w Warszawie poczyni, wzgldem zwrócenia mu kosztów

za druk dzieka, i zniszczenie u niego kredytu mego.

Ju tu nie mówi o niespodziewanej stracie zawsze przy-

krj dla mnie, a w tych czasach nawet przycikij

z powodu jego zrzucania si z umów wynikajcej, ale

kiedy od cudzoziemców dobre sowo publicznie przed

wiatem odbieram, kiedy wród najwikszych przeciwno-

ci i nieszcz powszechnych wytrwaem staraniem mo-

jem przy przedsiwzitych naukowych zawodach, trwo-

nic nad niemi (bo ju 30 roku dosigam) najpikniejsze

lata wieku, mniemam jaki wzgld u ziomków zyskiwa,

wówczas nad wszelkie oczekiwanie srodze zaocznie wy-

rzeczony wyrok przez najwiatlejszego w kraju ma,
zadaje ostateczny cios sposobom skutecznego pracowania,

starannoci mojj i ochocie! Przebacz JWPan aoci,

która mnie przenika, racz darowa rozczulonym mylom
dochodzcym przedwczenie przyczyn nie miego mj
pracy przyjcia. Moe niektóre w ortografii odmiany,

moe niektóre wyrazy wieo uyte sprawuj t stra-

szn zaraz, a wszake pisemka moje nie s elemen-

tarne, nie dla szkó s pisane, s tylko poddane pod

sd powszechnoci, tak ze swojój istoty jak i formy,

oczekuj ajania i surowj krytyki, ale niespodzieway si

tak cikich skutków.

Jedynie najgbsze powaanie i uszanowanie zniewo-

liy mnie zapomnie na chwil o pracach publicznych, ja-

kie JWPana bezprzestannie obarczaj, i omieliy przy-

i gdy „Pisma" wcale si nie rozchodziy, Zawadzki zrzuci si
z kontraktu.
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krym si stawa tym obszerniejszym rozpisem. A gdy

tyle w nadziej aski i gorliwoci Jego w protegowaniu

owiecenia uyem miaoci, nie mog ju duj wzdra-

ga si z wynurzeniem podobno ju niewczesnych chci

moich ^) stania si poyteczniejszym publicznoci. Przez

przyja poskpi si Wny Poliski z napomknieniem

a moe i otworzeniem mych myli przed JWFanem.

Peen nadziei otrzymania z rk JWPana naukowego

napomnienia, któreby mi dao sposobno zoenia naj-

szczerszej wdzicznoci, omieliem si do kroku odnowie-

nia si pamici uniwersytetu, prosiem Wgo Polinskiego jako

przyjaciela, eby si chcia z pewnoci wywiedzie, czyli

ju nie ma kogo napitego, ebym mimowolnie nie sta-

wa si bez wielkich widoków nieprzyjemn dla kogo

zawad, lub pozorn przeszkod, bo tego mimo najwi-

kszych strat moich cae ycie unikam. To mnie naj-

dzielnij skonio do opuszczenia przyjemnych w Krze-

miecu nadziei, bo w mojem tam pooeniu stosownie

do widoków w latach emerytur zabiegego a sw prac
farailij utrzymujcego, a za SOletnie wysugi bez pe-

wnych widoków nie urzdzonj emerytury zostajcego,

stawaem si nie jakoby podniet przyspieszenia uszczu-

plenia jego przychodów. To mnie dotd w zaciszu domo-

wem bez obowizków zostawio. Racz wreszcie JWPan
przyj wyrazy najpowinniejszego uszanowania i zwró-

ci wzgldn uwag na tego, który z najgbszym re-

spektem ....

1) Lelewel pragn wówczas pwróci do Krzemieca jako

profesor historyi i przez Polinskiego czyni: w tyra celu zabiegi

u niadeckiego. Chcia on wzia t katedr po Mirowskim,

na którego zastpc ju by w r. 1809 przeznaczony, a który

obecnie mia zosta emerytowany.
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LIST VIII.

J. niadecki do Lelewela.

W Wilnie, 12 Listopada 1814.

Nie susznie mnie WMPan w swym licie pos-

dzasz, jakobym by przyczyn,, e p. Zawadzki zerwa

z nim umow. Jeeli zmyli sobie pretekst do tego

kroku, jam temu niewinien, bom z nim o dziele WPana
niegada. Wyrzucajc mu to, odpowiedzia mi tylko e
nawet do WPana nie pisa. Z tego moesz osdzi
ca spraw. Ksika WPana jak sam wyznajesz

w swym licie nie jest ksik dla szkó, jakebym móg
grozi jj nieprzyjciem , kiedy o tem nawet mowy
by nie mogo. Moje zatrudnienia nieday mi czasu

do napisania WPanu uwag nad jego pismami po ich

przejrzeniu, i po przeczytaniu z uwag znacznój icli

czci. Dzi mi to trudno zrobi z takiem wyszcze-

gólnieniem jakem chcia, bom ju zgubi pami tego

com dostrzeg. Mog tylko WPanu poda moje ogól-

ne uwagi i rady, które sam osdzisz, czy mu bd
przydatne. Widz i szanuj WPana wielk pracowi-

to, jest to pikny przymiot modego czowieka, po-

trzebny i skuteczny do gruntownj nauki, ale te wi-

dz zbytni popiech w drukowaniu tego, co napiszesz.

Trzeba rzecz napisan dugo odczytywa i doskonali,

eby bya godn i autora i publicznoci. W kadej nau-

ce, a tym bardzij nowej, dla jzyka trzeba wiele pra-

cowa nad mylami, eby je wyla czysto, porzdnie,

jasno i przyjemnie. Widzc z niektórych miejsc, e
WPan moesz czysto i dobrze pisa, kiedy spotykam

styl chropawy, niesmaczny, a w wielu miejscach ciemny,

wnosz, e to jest rzecz niedotrawiona i oddana z po-

piechem. W wielu miejscach afifektujesz WPan twar-
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d i dla Polaka niezrozumia sowiaszczyzn, jak

pamitam , e uye wyrazu szczot, drapicego uszy

i odraajcego pojcie. Trzeba tak pisa, eby nas

wszyscy rzecz przynajmniej znajcy zrozumieli i wy-

strzega si twardych wyrazów, kiedy si mona bez

nich obej.

2. Radz wystrzega si w najuiniejszj rzeczy pre-

tensyi reformatora: Naród nasz nie jest tak gupi

i barbarzyski, eby go trzeba uczy pisa i wymawia
na nowo, jak sobie w Warszawie wystawiono. Jest to

krok zuchwalstwa i lekkomylnoci. Przykro mi byo
widzie i czyta wprowadzone przez WPana odmiany

w ortografii i niepotrzebne i zafundowane na racyach

sabych. Nadto, czy to na krój grecki, czy jaki inszy

staroytny, poodmieniae zakoczenia sów, a nawet cae

nazwiska. Kade staroytne sowo, przyjte do naszego

jzyka, bierze prawido zakoczenia i odmiany od nas,

ale nie my od niego. Greckie n. p. sowa gi si po-

winny do naszego jzyka, nie nasz jzyk do greckiego,

z którym adnego nie ma zwizku, któby to z WPa-
nem napisa i wymówi Egiptian, Europ,ców Ari-

stotela etc, kiedy dobrzy dawni pisarze i teraniejsi,

a nawet powszechnie przyjty zwyczaj inaczej kae? Ka-

dzibym WPanu wystrzega si pedantów niemieckich,

którzy najczciej przy nauce nie maj ani smaku,

ani rozsdku. Skromnemu i rozsdnemu pisarzowi we

wszystkiem wystrzega si naley nietylko tonu , ale na-

wet pozoru osobliwoci. Nie godzi si komponowa

wyrazów w rzeczach potocznych i oddawna znanych,

a w przekadaniu technicznych by naley bardzo ostro-

nym. Oznaczonno i krajobraz etc. s i nie-

szczliwie i nie potrzebnie wymylone.

3. Wiele rzeczy w ksice WPana jest tak cie-

mno wyoonych, e ich nie rozumiem, chobym je prze-

cie zrozumie powinien, bo si tycz mojej nauki. Ta-

Listy J. Lelewela Tom. II. 2
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bele miar s bez tómaczenia i objanienia tak, e nie

wiedzie jak si czyta maj.
4, W geografi staroytnj wiele WPan pobrae

z Maltebruna, o którym nawet niewspominasz , nie go-

dzi si by niesprawiedliwym, naley tak pisa aby si

nawet przed najumiejtniejszymi dobrze wyda. Kiedy

WPan yczysz sobie placu w Krzemiecu, nietylko

chtnie na to przystan gdy zawakuje, ale nawet dla

interesu samego gimnazyum stara si bd, aby Miro-

wski jako ju za ciki zosta emerytem. Szkoda, em
nie wiedzia tej chci WPana wczenij, mógby by
i z chwa dla siebie i poytkiem dla szkó by uyty

na ten rok w Winnicy w nowo otwartem gimnazyum.

Szkoy tak liczne jak w Krzemiecu, a miejsce tasze.

Powiciwszy si nauce historyi, czemu WPan nienapi-

szesz i nie przylesz do uniwersytetu dobrze wypraco-

wanego w historyi pisma konkurujc do katedry? Cu-

dzoziemcy przysyaj nam pisma, a adnego od Polaków

doczeka si nie moemy, pragnc aby ten plac posiad

Polak. Uwagi powszechne a trafne nad history ró-

nych narodów, co w nij sobie zamierza, a czego uni-

ka naley, pomoce sposobu dawania co o krytyce,

chronologii etc. byyby matery wan i interesujc do

pisania konkursowego, a wart zaj WPana pracowi-

wito i usilno.

Zostaj z winnym szacunkiem i powaaniem WMPana
najniszym sug
J. Sniadecki.

LIST IX.

I_eleM'el do J. niadeckiego rektora.

askawa odezwa JWPana napenia mnie wdzi-

cznoci i prawdziwem ukontentowaniem, e mog zna-
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le zasiki w Jego przestrogach. Wszake co do nie-

których zarzutów raoebym móg wyszuka jakich spo-

sobów cho czstkowego oczyszczenia sig, gdybym si

nie lka zajmowa drogi czas JWPanu,

le zapewne uczyniem, e mi si nigdzie nie zda-

rzyo wspomnie istotnie znanego mi dziea Maltebruna,

z którego prawda wczci staroytnj najmniejszego wy-

razu niepoyczyem. Nagradzajc to, bd si stara

uprosi jakiego z przyjació, eby rónice historyi geo-

grafii mojj z Maltebrunow wytknwszy, przy pami-

tniku gdzie pomiecili. Tu najmniejszem w tej mierze

sowem nie bd trudzi uwagi JWPana, omielam si

tylko w nadziei aski Jego kilka myli pooy wzgl-

dem polszczyzny.

Historya geografii jeszcze gdym by w Krzemiecu

pisana, znajdowaa dorady drukowania, z których wymó-
wiem si niedostatecznem wypracowaniem ; od tego cza-

su obszernij lub krócj po czterykro przerabiana, po-

kilkoletniem leeniu i doprawieniu wkrótkoci do druku

posza. Staraem si zatem dostatecznie j wypracowa.

Zostay przecie wady, których zaprzeczy nie mog,
a z których niezawsze uwolni si uda w stylu , o któ-

rym ju wiele rónych uwag otrzymaem. Zajtemu

rzecz mimo przecigu czasu uchodzi on czsto z pod

zaostrzonej uwagi , zapewne i uieusposobionej do kszta-

cenia go na tak wzorowych piórach, które czytelnika

czaruj. Mao majc sposobnoci znam jak trudny

i czsto przykry jestem dla czytajcych.

Pozyskania reformatora imienia nigdy chci nie mia-

em. "Widzc atoli uytek j (Jota) biblii gdaskiej w r.

1632 8vo drukowanj, uderzya mi wiksza przez to

zgodno pisowni z wymawianiem, i prawie tym sposo-

bem w najogólniejszych i najprostszych prawidach, omie-

liem si to j uywa, a w druku ukaza go jedyn'e

dla zwróceenia uwagi na rzecz star, nie do upowszech-

2*
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nion w swoim czasie, dla tego moe, e biblii owj
exemplarze wczesno wyniszczone zostay. Stao sig to

wszystko dobrze przed warszawskiemi ortografii awan-

turkami , dzi by dawanie tylko igraszk teatru. Wszak-

e za tem j ani pimiennie gosu mego niepodnosz,

to tylko wyrazi mog, e cliwianie si rónych zda
okoo dawnj, a w kadym jzyku wiekami osabionj

wzitoci ypsilonu tak w Warszawie jak w Krakowie,

za niedogodnoci, y-psilonu przemawia si zdaje.

Raczysz JWPan darow^a , e te cho wkrótkoci

moje uwagi wyraam, zechcesz przebaczy nieprzyje-

mnym wyrazom, których dawniój powodem stao si nie-

rzdne i brzydkie ze mn postpienie p. Zawadzkiego,

a przyjmiesz wzgldnie wyraz wdzicznoci za pami
i proponowanie widoków, do którychbym tak spieszno

pi si nie mia. Prawda i wyraone w licie JWPa-
na przedmioty do pisma konkursowego nie raz uwag
moj zajmoway, i poczci s na papier wyoone, je-

dnake za, rad nieboszczyka ks. Hussarzewskiego szu-

kajc w tj mierze dróg nieco innych, nie sdz jeszcze

aby zebrane uwagi mogy ju by do tak wanego

celu obrócone. Gdy jednake propozycy uczynion

przyjemnie myl swoj natam i udz, otrzymuj listy

od WW. Groddeka, Kontryma i Poliskiego, którzy

oznajmuj mi o decyzyi uniwersytetu, przeznaczajcj

mnie na usug publiczn. Peen wic ukontentowania,

e znowu mog si swoich poytecznie dowiadcza, gdy

oczekuj na zawoanie mnie do obowizku, mam honor

z najgbszem uszanowaniem ....
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LIST X.

niadecki do Lelewela.

Z Wilna, 5 lutego 1815.

Póki katedra historyi w uniwersytecie osadzon nie

bdzie profesorem, powoa WPana uniwersytet do da-

wania u' siebie tej lekcyi z pensy roczn rubli sre-

brnych szeset, minister takowe postanowienie potwier-

dzi. eby si i natarczywoci cudzoziemców do tego

piacu pozby i utworzy usilnoci WPana pole do wi-
czenia si w tak wanej nauce, a razem do torowania

sobie drogi do dalszego losu i wyniesienia, uoyem ten

rodek, z którego zapewne zechcesz korzysta dla pu-

blicznego i wasnego dobra. Prosz WPana aby zaraz

po odebraniu tego listu wybra si stara do Wilna do

penienia woonego na siebie obowizku. Wiele na

tem zaley, aby otwarcie tj lekcyi przecignione nie

byo. Uó sobie swoje wydatki podróne z oszczdno-

ci, które mu tu za przybyciem powrócone bd z kasy

uniwersytetu. Dodaem z oszczdnoci, bo kasa dzi nie

jest zamona, majc roczn do odebrania ze skarbu za-

lego. Przed swoim z Warszawy wyjazdem prosz by
u p. Lindego, i cho jeden egzemplarz przywie mi jego

ostatniego tomu sownika, bo wyj ju z prasy powi-

nien ; owiadczy temu p. Linde, e referendarz Tyszkie-

wicz na maej bardzo liczbie egzemplarzy chce przesta

za swoj pomoc, a reszt na poytek autora darowa,

trzeba wic dla niego jeden egzemplarz na dobrym pa-

pierze cay przysa, a ja go tu ka przyzwoicie opra-

wi, bo ksiek oprawnych niewolno do Rosyi wpro-

wadza. Przy tem coby mi mia do przesania z dro-

bnych rzeczy p. Linde, prosz mi to przywie. Powy-

chodziy tam jakie broszury ks. Kopczyskiego o jzyku



— 22 —

polskim, bd tak grzeczny zebra mi je i zakupi, a ja

wydatek wróc.

Prosz take by u JW. Wawrzeckiego ^), jeeli nie

ma co mi posa od Ksicia Kuratora;'^) nadto u p. Ju-

liana Niemcewicza z doniesieniem, e nim mu na jaki

list odpisz i nim zawr z nim traktat pokoju i zgody

(co wkrótce nastpi) donosz mu, e pakiet z Jadwig ^)

oddany p. Oskierce nie doszed mnie, bo p. Oskierk

w drodze skradziono, zabrano mu szkatuk i paczk

t z ksikami, jak wiadczy list p. Oskierki, który

JW. Niemczewiczowi pol; e Jadwigi niemona ksi-

garzowi oddawa, bo wyszed niedawno ukaz senatu, e
dziea polityczne i dramatyczne musz by wprzód prze-

gldane w Petersburgu, nim je wolno bdzie ksigarzom

przedawa. A zatem niech na przysaniu nie wielkij

liczby egzemplarzy przestanie, jeeli mu si to zdawa

bdzie.

Dla mnie za prosz jeden egzemplarz Jadwigi

przywie, bo jj dotd nie znam. — Podzikuj p. Lin-

demu, e mi moje paryzkie ksiki wydoby, które ju
przyszy do Grodna.

Ojcu prosz odemnie jako od dawnego swego przy-

jaciela kania.

1) Tomasz Wawrzecki, naczelnik powstania w r. 1794 po

Kociuszce, by w r. 1813 czonkiem rzdu tymczasowego w Ks.

Warszawskiem, a po utworzeniu w r. 1815 Królestwa Polskiego

ministrem sprawiedliwoci,

2) Ksi Adam Czartoryski by od r, 1803 kuratorem

okrgu naukowego wileskiego, do którego naleay gubernie

:

wileska, kowieska, grodzieska, miska, witebska, mohilewska,

woyska, podolska i kijowska.

'') Mowa o dramacie Niemcewicza: Jadwiga królowa pol-

ska. Drama muzyczne w 3 aktach, z muzyk K. Kurpiskiego.

Warszawa 1814.
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Bd tak poczciwy i w obowizkach publicznych

pilny jak Ojciec, a wyjdzie to WPanu na dobre.

Zostaj z naleytem przywizaniem i szacunkiem

WWPana

najniszym sug

Jan niadecki.





KORESPONDENCYA

JOACHIMA
z BRATEM

JANEM LELEWELEM
OD ROKU 1833 DO RCKU 1847.





JL rzybywszy w roku 1831 do Parya stan Lelewel

na czele komitetu narodowego, który jak móg popiera

interesa emigracyi i spraw narodow. Wstawia si do

ministerstwa, do jen. Lafayetta, pisa manifesty do izby

deputowanych, do parlamentu angielskiego, do Rosyan,

do Izraelitów, do Wgrów, do Wochów. Agitacyjna ta

dziaalno niepodobaa si rzdowi francuzkiemu, który

ju w Czerwcu 1832 r. chcia Lelewela z Parya wyda-

li. Lecz osobiste porozumienie si z ministrem hr. Monta-

livet oddalio na chwil ten cios od niego, ale tylko na

chwil, bo wydanie odezwy do Rosyan przez komitet na-

rodowy spowodowao rzd francuzki do wydalenia z Pa-

rya wszystkich szeciu czonków komitetu. Lelewel

otrzyma w ostatnich dniach r. 1832 rozkaz udania si do

Lagrange, wioski niedaleko Parya pooonj. Gdy si do-

maga, aby w caym departamencie Marny i Sekwany wolno

mu byo przebywa, odpowiedziano, e dany do Lagrange

paszport na ten cel wystarczy, zabroniono przecie Le-

lewelowi surowo powraca do Parya. Mimo to Lelewel

raz przyby do Parya na zebranie czonków byego

sejmu, poczem zamieszka w Lagrange, w posiadoci

Lafayetta i odda si badaniom numizmatycznym. Lecz

wydaa si jego jednorazowa bytno w Paryu i mini-

ster d'Argout kaza wydali Lelewela z Lagrange i pod

stra odstawi do Tours. Stao si to 9 Marca 1833
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roku. Dwa dni pónij interpelowa o to ministra w izbie

deputowanych sam Lafayette, który w swych pamitni-

kach (Tom VI, str. 689—712) opowiada przebieg owego

posiedzenia izby w nastpujcy sposób. Rozprawy to-

czyy si dnia tego nad procesem wytoczonym deputowa-

nemu Cabet z powodu przestpstwa prasowego. Przy

tj sposobnoci zaczepi Lafayette ministra o najcie

swego domu w Lagrange. „Moja skarga, mówi po-

midzy innemi, odnosi si do postpowania wadz wzgl-

dem znakomitego Polaka, p. Lelewela P. Le-

lewel by czonkiem rzdu, któremu przewodniczy ks.

Czartoryski, jest on mem posiadajcym olbrzymi saw
literack i naukow w Polsce, w Rosyi, w Niemczech

i w caj Europie. Byo to umówionem z panami mi-

nistrami, i dzikuj im za to, e p. Lelewel, miasto od-

dali si o 60 mil, pozostanie w Lagrange. Pan mini-

ster spraw wewntrznych sdzi, e pan Lelewel jedzi
do Parya, mog go zapewni, e pod tym wzgldem
si myli. Mog si odwoa na wiadectwo waszego ko-

legi, a mego syna, obecnego tu Jerzego Lafayetta ^) . .

.

Otó co w moim domu zaszo. Oddzia an-
darmów z podprefektem okrgu i merem gminy na czele

zjawi si w Lagrange, aby aresztowa pana Lelewela.

Wsadzono go do mego powozu razem z andarmem i

i zawieziono do Melun, a nastpnie do Tours. Jest to

sposób do dziki postpowania, mianowicie wzgldem
czowieka tak znakomitego jak pan Lelewel

Nigdy jeszcze nic podobnego nie stao si w domu mym

^) Jednokrotne odwiedziny Lelewela w Paryu miay
miejsce jeszcze przed osiedleniem si jego w domu Lafayetta

w Lagrange, z którego ju na krok si nie wydali. Zt,d ani

Lafayette, ani syn jego nie wiedzieli o tej wizycie paryzkiej,

która bya dla ministerstwa kamieniem obrazy, a raczej pre-

tekstem.
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w Lagrange, Zreszt, stosownie do przyjtego przez

rzd systemu ulegoci, by ten postpek podjty w sam
czas, aby si wywdziczy za przybycie do tj stolicy

ambasadora rosyjskiego."

P. d'Argout, minister spraw wewntrznych: „Sprawa

p. Lelewela, o którj nam opowiada szanowny jenera,

nie ma nic wspólnego z spraw p. Cabeta. Zabraem
gos przedewszystkiem na to, aby uwiadomi izb, e za

kilka dni przedo jj projekt do prawa, uchwalajcego

nowe subsydja w sumie ogólnej 2,250,000 fr. Ten pro-

jekt do prawa przekona najlepij izb, czy rzd opie-

kuje si wychodcami politycznymi. Panowie, domagaj
si z naszej strony wyjanie co do naszego postpowania

wzgldem politycznych tuaczy, daj je chtnie. Rzd
przedkadajc izbie prawo o subsydjach bdzie si je-

dnoczenie domaga udzielenia mu prawa wyznaczenia

wychodcom miejsca pobytu. Co do p. Lelewela owiad-

czam, e rzd uwaa za potrzebne wydali kilku wy-

chodców z Parya. Szanowny jenera Lafayette, który

zdaje si interesowa cokolwiek p. Lelewelem ....

Jen. Lafayette: Ale bardzo! bardzo!

Pan d'Argout. Szanowny jenera domaga si,

aby p. Lelewelowi wolno byo przebywa w Lagrange.

Dozwolono pod tym warunkiem, aby ten czowiek
z tamtd si nie oddala. Tymczasem Panowie, wiem

z pewnoci, e ten czowiek by po kilkakro w Pa-

ryu. Nie mam wprawdzie pewnoci pozytywnój, ale

mam pewno moraln. Powtarzam, e pan Lelewel

opuci po kilkakro Lagrange . .

.

Jerzy Lafayette: Nigdy!

P. d'Argout. Gdy wychodca naduywa w ten

sposób gocinnoci mu udzielonej, rzd uwaa za sto-

sowne odsun go dalój. W skutek tego sam donio-

sem szanownemu jeneraowi, e nie moemy duj cier-

pie p. Lelewela w Lagrange. Niewiem przez jak po-
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myk uyto siy zbrojnj. Wyranie poleciem p. pre-

fektowi, aby tego nie czyni. Gocinno wzgldem wy-

chodców polskich jest godn poszanowania, ale nie trzeba

zapomina, e pomidzy nimi znajduj si duchy niespo-

kojne i burzliwe

Jen. Lafayette. Poniewa pan minister zgani

sposób w jaki pan prefekt wykona odebrane rozkazy,

wic go prosz, aby napisa do tego czowieka —
aby uy ulubionego wyraenia si p. ministra, a nie

sdz, aby pan Lelewel by mniej znakomit osob jak

pan prefekt; — aby wic napisa panu prefektowi ostr

nagan.

Tymczasem Lelewel by ju w Tours, ale i tu nie

dugo go pozostawiono w pokoju i dnia 25 Lipca, a po-

wtórnie 2 Sierpnia zosta mu wrczony rozkaz opuszcze-

nia natychmiast Francyi.

LIST XL

Joaeiim do Jana.^)

Tours, rue Colbert 153, 20 Maja 1833.

List Twój z daty 8 Maja odebraem. Przyszo mi

na myl, e gdyby by z kalkulacy to nazajutrz piszc

po decyzyi rady berneskiej bybym si jednym kosztem

czego wicj dowiedzia. Z biednym rozbitym Berge-

^) Jan Pawe Lelewel, modszy brat Joachima ur. si
w Warszawie 26 Czerwca 1796. W r. 1809 wstpi do szkoy
kadetów, a w r. 1810 przeniesiony do szkoy elewów, zosta w
r. 1811 sierantem starszymi ozdobiony pierwsz ozdob hono-

row szkoln. W roku 1812 pomieszczony w dywizyi jeneraa
Amilkara Kosiskiego, przy sztabie jego zdejmowa plany w o-
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rakiem ^) mielimy do ywe komunikacye. Niewiem

czym Ci zawiadomi, e Kazio Cieciszowski ^) oeni si

z Bystrzask! Dzi odebraem ogromn ekspedycy od

Jana Majewskiego.^) Dwadziecia pi arkuszy moici

jenne. Po upadku Ksistwa Warszawskiego otrzyma dymisy
jako sierant starszy szkoy artyleryi i inynieryi, a ucze ze-

wntrzny klasy IV. Po ogoszeniu królestwa kongresowego

jen. Malletski powoa go na adjutanta do swego boku w sto-

pniu podporucznika (1815 r.); nastpnie w r. 1822 mianowany
kapitanem okaza wysze zdolnoci tak przy fortyfikacyi Za-

mocia, jak przy budowie kanau Augustowskiego. W r. 1830

wykona projekt mostu trwaego na Wile pod Warszaw, który

pokaza si lepszy od innych, nawet francuzkich projektów.

Wypadki przeszkodziy wykonaniu planu Jana Lelewela. W
tyme samym roku zwiedzi razem z jen. Malletskim zakady
wojskowe i inynierskie w Petersburgu; stao si to na wezwa-

nie cesarza Mikoaja. Kiedy w r. 1831 uciwalono fortyfikacy

Pragi, oddano dyrekcya robót Lelewelowi, który zaszczytnie

speni zadanie, za co zosta mianowany komendantem Pragi

i podpukownikiem. Po upadku powstania osiad w Besancon

we Prancyi, póniej w Bienne w Szwajcaryi, nareszcie w Bernie.

Mianowany w roku 1837 naczelnym inynierem dróg i mostów

w Szwajcaryi wykona wiele prac dotd podziwianych, miano-

wicie osuszenie t. z. Seelandu, bot w okolicy jeziora Bielle

i Murten. W r. 1843 odwiedzi Joachima w Brukseli, w roku

1847, 9 kwietnia umar w Bernie. Pozostay po nim w rko-
pimie: 1) Dziennik podróy i pobytu w Petersburgu;
2) Praga od 10 Grudnia do 9 Wrzenia 1831 r. Dru-

kiem ogosi: 1) Le compte rendue sur Ics operations
du dessechement du Seeland, rapport et repliue;
2) Bericht iiber die Trocknung des Seelandes; 3)

Yorschlag zur Anlegung einea Bassin bei dem See-

lande.
^) W Bergerac przyszo do krwawego starcia pomidzy

wadzami francuzkiemi a wychodcami polskiemi, w skutek

czego ci ostatni opucili to miejsce.

2) Kazimierz Cieciszowski, syn Jana a wnuk Adama pi-

sarza w. koronnego, brat cioteczno-cioteczny Joachima,

") Majewski, m siostry Joachima, Maryi.



— 32 —
notat rewolucyjnych przepisa i przysa mi, ale adnego

listu. Wszak August Szultz mia jecha do Egiptu.

Znowu wic z Parya pisano, e si wraz z Chrzano-

wskim wybiera basz ^) odwiedzi. Do Nosarzewskiego -)

piszc, mona mu byo podpisem swoim inne nazwisko

i zmylony adres wskaza, byby pewniejszy dojcia listu.

Bem i Ramorino siedz w Bordeaux, zapewne z Prus

onierze dla nich do Portugalii ^) sprowadzeni zostan,

bo im samym tam ciko ruszy bez pocztu, coby go

dla swego wiecida zaprzedali. Daj Boe eby tak nie

byo! Ale niewiadomo co lepij, czy eby nasi w Pru-

siech cierpieli, czy eby poszli na portugalskie jatki.

Jeli macie co pisa to piszcie, a jeli niemacie nic,

to bdcie w oddaleniu z takiem sercem z jakim jest

Twój brat

J o a c h i m..

LIST XII.

Joaciim do Jana,

Tours, rue Colbert 153, 7 Wr/caia^) 1833.

D'Argout chwali si, e ma kopie listów moich, któ-

rem do Ciebie do Szwajcaryi pisa. Jak to si sta

1) Jenera Henryk Deinbiski, wszed w r. 1833 w sub
Melimed-Alego, wicekróla egipskiego.

2) Nosarzewski ma siostry Joaciima, Marcyanny.

^) Jeneraowie Bem i Ramorino chcieli z rozbitków armii

polskiej utworzy legion, który mia wej w sub Don Pedra,

który podniós wojn przeciwko królowi Portugalii Don Mi-

guelowi, w obronie konstytucyi i praw cói'ki swej, Maryi de

la Grloria.

*) Data tego listu jest nieprawdziw, bo ju 3 Sierpnia

opuci by Lelewel Tours na zawsze. List ten jest pisany
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mogo, nie przez otworzenie na poczcie, chyba e tam

u was bardzo promulgowa. Nic tam nie byo do cieka-

woci. Uwiadomie mi, e do domu pisa, zapewne

po suiiursa. Ale ja wtpi, aby tak prost drog mogli,

i eby Twój list doszed.

Na licho adres od Marysi wskazany ustpujc z Pa-

rya zarzuciem w pozostawione papiery i przepad mi,

a by bardzo dobry, do jednego aptekarza w Niborku,

nie pomn jego nazwiska. Ale ja mam jeszcze jakie

takie drogi, któremi si udawao. Jeli masz jakie -
dania, to mi przylej karteczk ot na tak cienkim pa-

pierze, to w ni list wsadz do kogokolwiek. A bd
mogli, to najpewnij przyl na rce Klemuni, ^) zrobi

to Antolka.

Ja si tu kurcz jak mog. Gdyby nie korespon-

dencya, nie poczta, tobym 40 fr. na miesic si obszed.

Panowie maj fundusze, a pobieraj znaczne grosiwo od

morderców braci naszych w Bergerac, od morderców

sprawy naszj, radziby i mnie widzie w swojej kolegii.

Wzdrygam si na wspomnienie, jak si oto podle targo-

wano, jak pobieraj ci, coby si bez tego obej mogli.

Wszake opakany jest mój stan z powodu druków

komitetowych, za które dugu jest do 2000 fr., a znikd

nadziei i funduszu na nie. Bolesno mi jest okrutnie,

bolesno na swoich kalkulowa, eby oni ze swojej chu-

doby na to przysyali.

Jakie macie nadzieje? co za przysyki widzicie, przy

okazyi uwiadomcie. Jeliby mia pukownik Oborski co

do mnie pisa, zczcie listów par w jeden, eby po-

osobnemu nie paci i opaty nie mnoy, bo grosz drogi.

z pewnoci przed 15 Lipca, to jest przed dniem, w którym

Lelewelowi wrczono rozkaz zupenego opuszczenia Francyi.

1) Klementyna z Taskich Hofmanów a.

Listy J. Lelewela. Tom IL 3
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a jeden list ze Szwajcaryi wicj kosztuje, ni codzienna

ma strawa. ciskam Ci serdecznie

Joachim.

LIST XIII.

Joachim do Jana.

Tours, 15 Lipca 1833.

Po raz pierwszy naraam Ci na wydatek pocztowy

bezporednio. Ale moment mi nagli. Dzi otrzymaem

rozkaz opuszczenia Francyi. Moe, ale na to trzebaby

telegraficznj odpowiedzi, moeby mi pozwolono do Szwaj-

caryi, ale to bardzo niepewno. Powiada ministerium, e
do Belgii pewnie nie bd wpuszczony, wic jedynie do

Anglii wskazuje. List Twój przyszed do póno, bo

Klemunia wyjechaa do Londynu, chyba si z ni tam

spotkam, a wczoraj doszed mi list dawnij pisany rk
P., który Ci w caoci wypisuj. ^)

') Wspomniany tu list „pisany rk P." jest listem Prota

Lelewela do Joachima. "Wprawdzie mówi w nim piszcy o Pro-

cie, jako o trzeciej osobie, lecz byl to tylko rodek ostronoci,

wywoany ówczesnemi okolicznociami. Otó ów list:

3 Marca 1833. Przywizanie Twe do familii a zaintere-

sowanie do osób, dla których masz obowizki szacunku i przy-

jani tak jest znanym, i sdz uczyni Ci niema przyjemno,

gdy donios niektóre wiadomoci, jakie w czasie pobytu mojego

w Twojej dawnej sferze powziem. Staraem si dokadnie

wywiedzie, aby nieomylne da Ci o nich wiadomoci. Matka

nasza w ten sam sposób ycie prowadzi i tam mieszka, jak Ci

o tym poprzednio doniesiono, wzdycha za tym, i niemoe od

was miewa wiadomoci, zreszt lubo nie bez maych przerw,

jest w ogólnoci zdrowa. Siostry z mami na wsi, a brat Prot,

którego mi pokazywano, jfist wraz z ca sw famili zdrów
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Jak uwaam, z wami jest lski a podobno i abicki

nasz kuzynek. Jeli si z nimi widujesz pozdrów icli

i uciskaj. Co pisa o A. braciszku Kostuli,^) musi to

by uszczewski, 2) wic on w okolice wasze cign,
a najlepij eby do Parya ruszy, bdzie pobiera pen-

sy poselsk, a utonby w wielkiem miecie.

Bolejesz bracie nad sv/ojem pooeniem i woasz

z domu grosza. Bolejesz nad tem, e cudzy chleb jesz,

nazywajc to trucizn. Niezorzecz losowi. Znam ja te

przykroci i oceni je umiem, ale Ci radz bogosaw go

i krzta si bardzo za finansami domowymi, ale jest coraz go-

rzej w interesach. W ogólnoci za w rodzinie caej nikt nie

przyby i nikt nie uby. Pani Antonina N. (zapewne p. Anto-

nina Netrebska, z domu Cieciszowska, ciotka Joachima.) z m-
em, opatrzeni w plenipotencye udali si za uzyskaniem spadku

po strj^ju jej, ale dotd nie wiedzie co tam bdzie. Reszta

osób familii w stanie jednostajnym. Wspomina matka czsto,

e od Wrzenia adnej od Ciebie nie miaa wiadomoci, a nawet

nie maj pewnoci, czy pani Klementyna uicia si. Mówiono,

e miae po nowym roku wyjecha na morze, (odnosz si te

sowa do wydalenia Lelewela z Parya i pogosce, e wyjecha
do Anglii.) i o tem, jak to jest, radaby wiedzie. Kade Twe
poruszenie nadto jest dla nich interesujcem, równie jak kada
od was wiadomo, bo ta niepewno przyszoci jest dla nich

nader srog. Od brata Twego z Besancon (Jan Lelewel) nie-

mieli póniejszego listu jak z 10 Grudnia. Od niego czciej
cho niedokadnie co miewali, ale teraz od 3 miesicy milcz,

nie. Ze znanych Ci autor Józef Miklaszewski porzuci ten

wiat, a uda si na lepszy. W tej epoce podobno nie jest tru-

dno wiat lepszy tym sposobem znale. Leczbym si zapuci
za daleko, a chocia duo papieru zostaje i chci pisania nie

brakoby i z tym wszystkiem rozsdek koczy kae, zakoczy
te chwile, które przez imaginacy w ten moment z Tob maj
si przepdza, z t nadziej przynajmniej, e znalazem pe-

wno pisania do Ciebie. Twój ....

^) Konstancya z uszczewskich wojewodzina Wodziska
krewna Lelewela, bo urodzona z Cieciszowskiej.

-) Adam uszczewski, pose w roku 1831, stryj Deolyray.

3*
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i pokornym przyjmuj go umysem, bo wielu ju jest

naszych co i tego niemaj, nie ponia to czowieka w
Wysokiem jego pooeniu. Ja sdz, e co ci udzielaj,

to dobrem sercem, a jeli z niejak koniecznoci, to dla

tego, e widz was w potrzebie. Podzielibym si z Tob
tm, co mi pozostaje, ale by mi wyssa, a sobie nie-

wiele pomóg. Jeli przyjdzie do tego, czego niedaj

Boe, e zostaniesz odosobniony od braci rodaków, a sam

pojedynczo zgosisz si do mnie, ostatnim kawakiem

chleba, lub gdzie za ebranym (bo na to niedugo moe
przyjdzie) podziel si. Jednego posili czasem mog,
wielu jak was jest nie moja rzecz i nie pomógbym
wam, a sobie a moe i Tobie zaszkodzi. Powie nie-

jeden egoistowskie rezonowanie, nieprzecz, ale ja dotd

niemam Dawida Schwab, i niewiem czy go znajd. Za-

chowaj to wszystko u siebie, a niemartw si bez potrzeby,

bez przyczyny, bo z nami moe by gorzej. Pisz do mnie

pod adresem Leonard Chodko a Tours — albo Valerien

Pietkiewicz a Tours. Wszake by moe, e obadwaj

niedugo w Tours zabawi, wic moesz adresowa, a

M. Cassia rue Taranne a Paris. To mi odel,

gdzie si bd znajdowa. Pozdrów wszystkich znajo-

mych. Bodajemy si gdzie najrychlj spotkali, ale na

staym ldzie.

Przywizany brat.

NB. Mam jeszcze po obliczeniu si do tysica

franków i z tym funduszem za morze jestem wypchnity,

ale mam dug za druk ^) przeszo pótora, a moe do 2

tysicy, to jest mój obecny stan. Nie mog wymiarko-

wa z pewnoci na jak dugo ta suma w Anglii wy-

^) w drukarni panien Pinard za druki komitetu naro-

dowegro.
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starczy. Takiego ycia jakiego ty dzi uywasz, ju ja

zapróbowal w tj Francyi. Z przypadku yem na cu-

dzym chlebie. eby nie dug drukarski poyczybym
i znalazbym kredyt. Wreszcie jeeli koniecznie kaesz,

tobym i w ten moment co posa, ale powiedz czy to

dla siebie zatrzymasz, czy nie wrzucisz do kasy po-

wstaczj.

LIST XIV.

Joaetiim do Jana.

Tours, 3 Sierpnia 1833 r.

Dzi ruszam ku brzegom. Jest jeszcze jaka na-

dzieja, e mi pozwol w Lille albo w jakim porcie prze-

siadywa. Bdzie to czas jaki, zawsze jeli rzeczy tak

potrwaj jak s, ostateczny punkt za morze. Poleciem

jednemu, który mia nadziej w tych dniach z Tob si
widzie, aby Ci par set franków udzieli, niewiem czy

si to stanie. Jeeli to nie nastpi najdalj do 20 Sier-

pnia, to mi napisz, a jeli gwatownie potrzebujesz, to

mi wska, pod jakim adresem innym a nie Twoim prze-

sa Ci, lub zwróci od kogo by na miejscu poyczy.

Ale pamitaj, e póki moesz z dobroci cudzj korzysta

to korzystaj, bo i z domu moe nie tak prdko zdoaj
co nadesa. Ja zeszy rok jak si obliczam spdziem
przeszo 600 fr., moe do 700 wyszo, liczc w to straty

nadzwyczajne. Dzi przywiodem si do sposobów, gdzie-

bym jeszcze mniej wydawa, gdybym w Francyi pozosta,

a w Anglii niewiem jak dugo zapas mój wystarczy i czy

tak zrobi potrafi, jak mi si to marzy.

Pisz do mnie do Tours a M. Brajer rue de Tarche-

vech 12 i nic wicj. Skoro po polsku, to mi bdzie

przesane.
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Nic te mi nie pisalicie ani Ob., ani Ger. , ani

Zal.,aniTy. Niezawsze Zal. na swój list oczekiwa ka-

za. Niech Bóg ma was w opiece swojej. Pónij na-

del Ci inny adres do mnie.

ciskam i pozdrawiam

J. Lelewel.

LIST XV.

Joachim do Jana.

Abbeville, 30 Sierpnia 1833.

Na Twoje rce przesyam par biletów, przy tj

okazyi kilka sów doczam. Jeli masz co, pisz nie-

zwocznie do Lille dep. du Nord, pod adresem J. Du-

tilloy banuier. Nie opuszczaj J., bo to znak e do

mnie. W Lille spodziewam si by koo 5 przyszego,

choby mnie Twój list nie zasta, to mi dojdzie.

Nie napisae mi o com pyta, czy Tadeusz abi-

cki, ^) którego macie z sob jest nasz, czy inny. Felixa

lskiego ^) pozdrawiam, do domu par listów pchnem
o Twych potrzebach uwiadamiajc i jeszcze innemi dro-

gami pisa bd, którykolwlek dojdzie. Musisz wiedzie

adres do Neidenburga czyli Niborka, podobno „apoteker

Schmidt," zagubiem i dobrze nie pamitam. Jeli wiesz

to mi napisz.

^) Tadeusz abicki, siostrzeniec Joachima, gdj' babka

jego Marya Szeuttówna bya rodzon siostr matki Joachima.

Z. przebywa po r. 1831 w Szwajcaryi, zkd uda si do Kra-

kowa, a wydany Rosyi zosta zesany do Orenburga w sodaty.

Odznaczy si w wyprawie Perowskiego na Chiw, wskutek tego

awansowa na oficera i osiad na Syberyi,

-) Feliks lski powinowaty Joachima, bo Prot Lelewel

by onaty z lsk.
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Dzi pisz do Panien Pinard proponujc paci pro-

cent od tego, com im duny, oponuj sprzeday reszty

egzemplarzy. „Zdania sprawy" nie powiody si wskutek

gwatownego przeladowania i uwizie, jakici nasi w
Paryu doznali.

J. Lelewel.

LIST XVL

Joaciim do Jana.

Bruxella, rue du Chene 26, 12 Listopada 1833.

Dawno do Was nie pisaem, listy Wasze z Wrzenia
do Lille adresowane doszy mnie w Brukseli, nie spieszy-

em si z pisaniem, bo to tej to owj wiadomoci ocze-

kiwaem, niektóre mnie doszy, inne niewiem czy dojd.

Pisz tedy szeroko i dugo do Ciebie. Bdziesz wiedzia

co dla Ciebie, co dla Oborskiego, co dla wszystkich,

chocia do Oborskiego osobno pisz i moe wkrótce

znowu pisa bd.
Dostaem list od Mickiewiczowj ^) z dnia 11 Pa-

dziernika, w którym wyraa, miao mog zapewni, o

zdrowiu wszystkich tu pozostaych, a niedawny list Ma-
jewskiego o dobrem ich powodzeniu zapewnia. Przytem

>) Elbieta Eliza z Nowowiejskich Mickiewiczowa mie-

szkaa z mem Janem M. w Putuskiem. Po poddaniu si
Warszawy osiada w Krakowie. Bdc w przyjani z siostr

Joachima zawizaa teraz z nim samym korespondency i staa

si poredniczk w przesyaniu wiadomoci i funduszów od ro-

dziny. Listy jej, które pewnie znajduj si w pozostaociach

Joachima w Batignolles, jako te listy jego do niej pisane,

bardzo obszerne i wiele zajmujcych szczegóów obejmujce,

wiadcz o szczególnem wspóczuciu i wzajemnem zaufaniu.
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odsya dugu 1000 z. , co w wypacie welislowej wynioso

,

575 franków. Niewiem napewno, dug ten czy Tobie,

czy mnie naley, pisz jakoby mnie by wypacony, ale

ja sdz, e to na moje upomnienie si ostatnie odsya,

a w tern upomnieniu si wyranie wymieniem, e w ten

moment nie nagl moje, ale Twoje potrzeby. Sdz tedy

e jest Tobie odesany. Ale moe inn drog do Ciebie

inna cz dosza, dla tego wstrzymaem przesyk Tobie,

aby kosztu przesania nie mnoy. Uwiadamiam naprzód

e jest 575 fr,, a jeli niemasz dugu sobie osobno odda-

nego to jest Twoje i czeka na Tw dyspozycy, czy

kaesz sobie niezwocznie odesa wszystko, czy cz,
kiedy i jak? Jeliby da odesania uwiadom mnie,

piciuset frankowe asygnaty francuzkie wiele tam u Was
w Bienne trac, jak id?

Pisaem do was z Abbeville. Po jedenastu dniach

pobytu w tem miasteczku ruszyem nie bez trudnoci

w bok do Amiens, gdzie miaem dzie pozwolenia. Za-

trzymaem si jednak, pod nieznon protekcy du juste

milieu, a z trwog i przeraeniem prefekta dni 3, a to

dla tego, em niemao poodkrywa mnie uytecznyci cie-

kawoci. Kiedym t literack wypraw skoczy, rzu-

ciem si ju cakiem w rce ludzi rucliu. Ju to byo
blisko granicy, haas i ruch zrobi zdawao mi si sto-

sownie. Niektóre zdarzenia ogosiy dzienniki. Ju nie

jechaem, ale byem niesiony i towarzyszony przez mani-

festowanych tj okolicy republikanów. W Arras zaba-

wiem dni 11 mieszkajc u jednego z uajmoniejszych

i najwzitszych negotiant. Na przywitanie uczta i po-

tem traktamenta, obiady, wizyty. andarmeria przyci-

sna do wyjazdu. Powieziony byem przez patryotów

boczn drog i boczn bram do Lille, nie bez racyi,

bo opónienie niepokoio i telegraf pyta i zaleca.

W Lille uczta tego dnia gotowa, osób byo 50. Naza-

jutrz druga uczta mniejsza, plus intime. Nazajutrz
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rozkaz wyjazdu udzielony niezgrabnie przez mera, który

nie w swoj si rzecz wda, bo by prezesem komitetu

polskiego. Czonek rady municypalnj obiadem mnie

fetowa i wyjedna w prefekturze dzie przeduenia,

a rozkaz ponawiany i powtarzany nakazywa wyjecha

tego dnia i tego momentu. Zaledwie wyprosili do

wieczora. Wprost tedy od obiadu za wrota. Po ciemku

prowadzony daleko za bramy przez kilkudziesiciu oby-

wateli, których grono co nieco zwikszone byo liczb

chopców i ciekawych. Po ulicach wieciy mundury

policyi, koo bramy policya i andarmy w szereg usta-

wieni. Osoba z urzdu obowizana o moim ustpie na-

ocznie si przewiadczy, przez grzeczno en bourgeois

ubrana, po dwakro mnie ogldaa. I tak rozstawszy si

czule i nie bez ez powieziony byem do Tournai.

W Tournai znalazem naszych w subie belgijskij bd-
cych, Pórzyckiego, Grabowskiego, Michaowskiego, Rzewu-

skiego, Alfreda Zawisz i Mazurkiewicza. Kilkunastu Bel-

gów na serenad, na piewy póno w noc si zebrao. Zaba-

wiem jeszcze dzie z naszymi i nue ruszyem do Brukseli.

Kiedym by w Lille zastaem u bankiera nadesane

od jednej przyjacióki mojej do mojj dyspozycyi 1000

franków. Nie wziem ich, miaem askawych co mi

grosz ofiarowali, ale dla mnie na moje potrzeby odpo-

wiadaem im e niewezm, e s inne publiczne, a kiedy

koniecznie chc mnie lasii uczyni, to jest publiczny

dug komitetu narodowego w drukarni do 2000 fr. wy-

noszcy: niech go zapac, bo on ciy na mnie. Nigdzie

tego niezrozumiano, uic tam nie posano. W Arras gdym
odmówi ich grosza, sprawili mi frak, mówiem im, e
nieprzyjmuj, nastawali, zapaciem ira. Oto si dsaj
gupcy. Mówiem im, niech te pienidze pol do dru-

karni. Obiecali, niezrobili tego, ale si dsaj. Gdybym
by ap za grosz, w podróy z Tours do Brukseli by-
bym z 5 albo 6000 franków zebra.
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W Brukseli stoi may elazny posek dzieciaka

szczcego. Zowi go pó krajowym, pó francuzkim j-
zykiem „Maneguin qui pisse." Jest to jedna z fon-

tann stolicy, palladium stolicy. W uroczystociacti nad-

zwyczajnych, jak bya rewolucya, obnosz go procesio-

nalnie, a codziennie dniem i noc brukselczycy cze mu
oddaj, libacie i abluicie odprawiaj, dniem i noc esta-

minety zaludnione, gdzie Belgi pij piwo, faro, odurzaj

si tym chmielowym napojem i wszystkie i z dany ulic

na cze swego czowieczka podlewaj. Bruksela jest

wielki alembik piwa na uryn. W pogod i sot nie-

przejdziesz ulicy, gdzieby nieby amoniaczno - fosfory-

czn woni uderzony. S to jednak ludzie, nawet repu-

blikanie, tylko pocichu w sekrecie, a gono podnie
imi rzeczypospolitj : strach, zgroza! Jestem tu ju
pótora miesica, duo znajomoci, ale ich trzeba szuka
w estaminecie, w kawiarni, na ulicy. Dotd jeden dom
Gendebien do bywania ofiarowany.

Trzeba jednak wyzna, e Belgowie dla naszej emi-

gracyi czynili i czyni wiele; ale j niewidz tylko ze

stanowiska potrzeby i wsparcia. I niemogli t powzi
wyszj myli, tak ze swj pierwszj ociaoci i odu-

rzenia, jako te i z tego, e zbieg emigracyi naszej nie-

móg by dotd, tylko przypadkowy. Niewiem czy w caej

Francyi byo tyle oszustwa i ap za groszem, co tu

w Belgii. Dziwno nawet, e si niezrazili zupenie. Po-

ratowali opini o nas Wosi, bo dostarczyli daleko wicj
nienasyconych awanturników i spekulantów. Powoli pod-

nosi si myl belgijska. Zblia si nasza rocznica 29

Listopada i obchodzi j mamy. Belgi chwycili si tego,

aby ten obchód uroczystym zrobi. Ju dwie sesye w tj

mierze u mnie byy, a jeszcze ze dwie, albo trzy inne

odprawi si, zmorduj mi czasu wiele. Spraszamy ludzi

ruchu, ludzi znamienitych z caego Belgium. Ju Puaski
objedzi róne okolice zamawiajc przybycie.
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Nasi w Brukseli duo w rozsypce yj. wiec

przed innymi Czyslii, Worcell, Puaski. Czyski pisze

dzieo dla zarobku i objanie politycznyci sprawy na-

szej, Worcell mowy pisze i zarabia pocz jako zecer,

jako korektor. Mrozowski jako kolaborator przy jednym

dzienniku zarabia. Alass rzebiarz piecztek przy men-

nicy i rylcem swoim zarabia. Dwóch innych wzio si

do zecerstwa niesporo. Czyski z Puaskim bardzo na

bakier. Puaski tu w swoim elemencie, rzdzi, rej wodzi

i nikt mu nieprzeszkadza. Jedzi i odwiedza róne miejsca,

zabiera znajomoci, porusza odurzonych i ospaych, zrz-

dzi, aje i po caych dniach gra w domino. Czowiek

to bardzo poyteczny. Niekiedy artyku do dzienników

popchnie. Jest tu jeden lichy dziennik la voix du
peuple, wzi go w protekcy. Poradziem aby ten

dziennik obj rzecz polsk, a interes swój podnie moe.

Chwycili si tego próniacy redaktorowie. Puaski si

tym zajmie, spodziewa si zysku, ycz mu z duszy

z serca. Od Grudnia ta operacya polonizowania rozpo-

cznie si, byo tego potrzeba, bo si we Francyi publi-

katy nasze przerywaj, a Trybuna nie wystarczy sama

potrzebie rozmaitj. Wczoraj oto zaoyli u mnie sesy.

Osiadem tu w Brukseli jeszcze w niepewnoci, czy

mam dalj pcha taczk polityczn, czy o sobie myle,
bo o sobie myle mi trzeba. Dug komitetu narodo-

wego jest ciarem okropnym, a i moje fundusze wy-

czerpuj si. Proponuj mi pobyt w Liege, abym tam

wykada jaki kurs w jzyku francuzkim dla zysku, za-

pewniajc, e 400 suchaczów bdzie. Gdybym tego do-

kaza, za trzy miesice miabym fundusz na lat par,

choby tylko sto na miejsce obiecanych czterystu liczy,

i dug bym umorzy. Dla zarobku wygotuj okoo no-

wego roku may atlas historyczny do dziejów polskich.

Ju si rzecz oto w Paryu agituje, cae honorarium

ofiaruj drukarzowi na dug komitetu, wygldam w tych
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dniach odpowiedzi. Drugie dzieo, które mnie w ten

moment zajmuje, to s erudycyjne poszukiwania w numiz-

matyce. Maa nadzieja, publikata trudna, korzy pienina

maa, albo adna. Zaczem tablice do niego sztycho-

wa. Tyle zrobiwszy skoczy trzeba, i to bya i jest

moja pociecha w wyosobnieniu od swoich.

Dla tego puciem si byl na spacer pieszy do G a n d

i oto wpadem w szpony sdziego pokoju w Arsche.

Posdzany o orangistwo, ^) a wicj znany z chciwoci

grosza i nikczemnoci, niepierwszego mnie tak przywita.

Ale to nierzadka w caem Belgium. Z mego pow^odu

poodkrywao si wiele takich naduy. Deputowany

Bruker w czasie ostatniój sesyi wyjecha by na pro-

wincy. W Tournai pytaj go o paszport, pokazuje go.

Lecz paszportu termin od dni czterech ju by wyszed,

a zatem andarmy prowadz go do stolicy. Pikna ta

surowo urzdnika, ale miesznie gupia. Lepiej si
stao DucptiauK. Objeda on niedawno wizienia, by
w Malignes i wanie wtedy jeden wizie z Malignes

wymkn si. Ducptiaux tedy z urzdu obwieszcza

w caj okolicy, aby bezpaszportowych przytrzymywa dla

schwytania zbiega, i sam w dalsz rusza objadk.
W jednem miasteczku zapytany o paszport, niema go.

A wiesz mospanie wiee rozporzdzenie pana Ducptiaux,

aby przytrzymywa. Ale ja sam jestem Ducptiaux.

O ptaszku! jeszcze si Ducpetiaux zowiesz, niema eks-

plikacyi, pewnie ty ów otr. Do kozy tedy, pod stra

i do Malignes odstawiony. Czy was doszy, czy nie,

wiadomoci o mojem zdarzeniu, posyam Ci nowe „la voix

du peuple," gdzie gówniejsze argumentacie sdziego po-

koju wyczytasz, jak je na prdce zredagowa. Caa ta

historya obszernij jest napisana, ale nie do druku. Sdzia

1) O sprzyjanie wygnanej z Belgii, a panujcej w Holandyi
dynastyi Oranien.
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sprawi si nie jak sdzia, ale jak wartogów. Burmistrz,

dobra duda, przyszed w godzin kilka przez ciekawo
i ucieszy si ze zdarzenia, wezwa mi do napisania li-

stu do Bruxelli, a sam mia nadziej, e to zdarzenie po-

cignie destytucy sdziego pokoju. — Zawiód si do-

td, rzecz si ciszej skoczya. Stawiany byem przed

prokuratora, który wezwa sdziego instrukcyi. Zaledwie

sdzia wszed, a by znajomy, pozna mi: „jak si masz",

a wic rzecz skoczona powiedzia prokurator, we swoje

papiery. Kilka sów z sdzi pogadaem, kilka s-
dziego pokoju zacytowaem. To niemoe by, z podzi-

wienia wymówili. Ale tak byo'! Zabraem papiery i wy-

szedem.

Ale wracajc do waniejszych rzeczy, gdybym mia
fundusz, tobyra podjecha do Londynu. Gdyby si oka-

zao, e Ci dug osobno odesano, to bym si puci na

niejaki czas, ale to trudno si rujnowa na podróe.

Jeeli jednak pcha taczk polityczn, a znajd si re-

sursa, to by si to zrobio. Gdyby przyszo pcha ta-

czk polityczn, niedabym stoczy maj wojny osobi-

cie z doktryneri Francyi, miabym do zrobienia jedn

polecon sobie uroczyst publikat i pewnie dugobyra

w Belgium zagrza niemóg. A Pruszyski by powie-

dzia, em zaszkodzi wszystkim w Belgium bawicym.

By tu niedawno pogrzeb Czachurskiego. Puaski

napdzi Belgów, e wyrzdzili mu honory wojskowe,

byo to adnie, byy perory. Puaski je podrukowa

i pewnie wam przele. Ale te perory tak strwoyy Pru-

szyskiego, e nazajutrz na emigracy si rozchorowa.

Z drugiego numeru DuYoix du peuple dojdziesz,

e w Arras wyszo tómaczenie francuzkie mego poró-

wnania trzech konstytucyi, ^) i em do tego introduc-

1) Analyse et parallele de trois constitutions polonaisea
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tion napisa. W tj skreliem pokrótce rys operacyi

naszj arystokracyi, która na niepowodzenie ostatnij re-

wolucyi potnie wpywaa. Ju to czytali nasi panowie

i krc nosa, ale niewa, si dotd adnego e c 1 a t czy-

ni. Wszake niewtpi, e w odlew sypn jakie kam-
stwa i potwarze, bo to ich zwyka przeciw prawdzie bro.

Czy te tam macie wiee litografowane paryzkie

demokrackie Puaskiego i Górowskiego publikaty, s
niesychanie ciekawe, dla swój oryginalnoci, mieszno-

ci. al bierze jak pod piknym paszczykiem sama

modzie daje si jezuityzmem uwodzi i upadla.

W pocztkach Sierpnia odbyway si byy elekcye

komitetu pitnastu i to nie mniejszj liczby tylko 15,

a to z tych co w Paryu z laski arystokracyi dotd po-

zostaj. Nie wiem, czy tam w Szwajcaryi do tych wybo-

rów partycypowali. To pewna, e dwóch, Dwernicki i Sie-

Tawski mieli wikszo — reszta zostaje do nowego go-

sowania. To i koca nie bdzie i zawsze niedorzeczy

bdzie. Dzi w stanie obecnym tuactwa we Francyi

wszystko nie rozprzone, ale rozsypane. Wszystko jest

pod obuchem despotyzmu, niewoli, tyrastwa. Wy w Szwaj-

caryi wolni jestecie w ruchu, najliczniej w jedno miejsce

skoncentrowani, powinni bycie u siebie centralizacy

zaoy, dla zaatwienia korespondencyi umocowa komi-

santa we Francyi przy granicy, do któregoby listy adre-

sowane byy. A ten by mia rodki przesyania etc,

mniejsza o koszt. Niech t centralizacy wybierze tu-

actwo rozproszone z pomidzy was u was. Ta myl da-

wno mi sig nasuwaa, ale mi nigdy tak nieopanowaa

jak dzi, dla tego do Was pisz, — wecie si do tego,

bo w Paryu dobrze i nie moe. Wreszcie ta centra-

de 1791, 1807, 181.5. Traduites en francais du polonais par

Er. Kykaczewski. Arras. 1833.
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lizacya moe na rónych punktach korespondentów swo-

ich ustanowi, przez nich szczegóowe komunikacje od-

odbiera, przez nich rady, odezwy, dyspozycje przesya.

Na obchodzie 29 Listopada naszym bdzie nasza

polska chorgiew trzykolorowa, naszych trzech kolorów

rewolucyjnych, które za wodzostwa Radziwia w swoim

wigorze byy.

Kiedy Ci pisaem, e moe Ci sukurs udzieli jaki

przybylec, mia to by brat panny Wietrznickij, który

chcia do Was zajrze, ale mu si droga dugo niewio-

da, a potem nam znikn, i niewiemy gdzie si dziewa.

Major Tarszeski z Galicyi tdy przez Bruxell do

Parya jecha. Przegra tu 100 duk. Wszdzie w pó-

nocnej Francyi i Braxelli nie najlepsze imi zostawi,

powiada on, e we Lwowie Zaliwski i Nyko areszto-

wani. — O Zaliwskim mamy wiadomoci bardzo auten-

tyczne.

Gordaszewski pisa do Puaskiego, do Worcella, ale

do mnie ze Szwaj caryi ani razu. Czy Felix lski za-

wsze jest z wami, jak si ma? Adam uszczewski czy

nie ruszy jeszcze do Parya, pisaem aby wojewoda Ostro-

wski go sobie sprowadzi. Wspomniae mi o Boiiko-

wskim, e si z Frejburga u was pojawi, czy tylko

z wizyt, niepowiedziae. Dawno od niego nic nie miaem.

Pisz mi e si kopocesz
,

gdzie ja, z powodu e
dawno odpisu niemasz. Ty bracie nielepszy, oczekuj

i ja nieraz, napisz e mi teraz list tak dugi jak ten. —
Bd zdrów. Paszkowiczowi, Stoltzmanowi i wszystkim

pozdrowienie najserdeczniejsze.

Niedawno z Ipres pisa do mie Rostakowski, uwia-

damia e myli w Ipres bawi cigle.

Czy te Szulc do Was co z Egiptu pisuje. My tu

od innych miewamy czsto wiadomoci. — Dembiski
pragnie mie dobrych instruktorów.
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LIST XVII.

Joachim do Jana.

Bruxella, rue du Chene 29. 25 Luty 1834

Po rónych rkach czsto baamutnych chodzc list

Twój doszed mi nareszcie dnia dzisiejszego. Jeli mój

list dzisiejszy niedojdzie Ci na miejscu, nie moja w tern

wina, bo odpisuj natychmiast. em dawno nie pisa,

niepowinno by Ci dziwi; gdybym rzeczywicie zmienia

pobyt, to by bym doniós. W waszem przykrem poo-

eniu miae wicój co pisa, a niepisae, i nikt z na-

szych do mnie niepisa; com wiedzia, to z boku i przy-

padku, a o Twojem pooeniu nic, a dopiero z dzisiej-

szego listu Twego. Wyczerpnli nasi stanowisko cudzo-

ziemskie, trzeba byo tj próby, aby je zrozumieli. Co

do Ramoriny, czy zdradzi czy nie, ale to kpina do

niczego. W niektórych sprawach chciaem pisa do Stoltz-

mana, o regestra, które mi by wskaza August za by-

tnoci swój w Paryu, ale byo by to w tych czasach

na próno trapi go i rozrywa innemi rachunkami. Przez

Konarskiego uprzedziem go o tern, gdyby by rad je

rozpozna, byby zapewne do mnie napisa, ale to si

nie stao, i ja te rachunku nie posaem. Jeeli si

z nim zobaczysz, to mu wspomnij o mnie i spytaj, czy

Konarski mu co mówi; gdyby chcia si zaj rzecz

to by rachunki i regestra rozpozna.

Co do Ciebie wolabym Ci niewidzie we Francyi

w teraniejszym jj systemacie, ale gdzie bd. Ale

kiedy si to ju stao i kiedy Ci dogodnij, to i w Or-

leanie bdziesz pomidzy swoimi, którzy trawi dni swoje

w niewoli francuzkij. Jeli Ci Twe gospodarstwo

szwajcarskie rade, i jeli bez zerwania umowy o Orlean

swój pobyt w Bienne przecign moesz, to si i nie-

spiesz tak rycho, a zwaaj Co inni robi bd i rób
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co Ci si zdawa bdzie. — My tu spokojnie przeby-

wamy. Chocia rzdowe niektóre osoby, i to osoby

imienia republiki nienawidzce, krzywo na nas patrz,

a niektóre zdaj si dsa, s jednak w powszechnoci

z nas kontenci, a mianowicie z tych, co subsidiów nie-

potrzebuj. Bybym bogaty, gdybym ofiary przyjmo-

wa które mi proponowano; opywabym w wygody, gdy-

bym ofiarowane gociny cho po miesicu przyjmowa.

Moe te propozycy ofiaruj, gdy wiedz e nie przyjm.

Broni si abym nie by zmuszony bd szuka po-

mocy pieninj, bd dug zacign, dla tego i podró

do Anglii wstrzymaem. Moe tam i okolicznociami

wypchnity bd, wtedy bdzie do czasu o ekonomii

angielskij przemyla. Dzi stracibym w cigu kilku

tygodni pórocznego a moe rocznego utrzymania fun-

dusz — a cóby z tego wyniio? kopota, fatygi, coby

utono w falach Tamizy; trzeba by si gotowa na wi-

zyty, etykiety, pisania, perorowania, do czego wszystkiego

wiesz nie jestem pochopny; z wymusem, z prac, z fa-

tyg to wszystko idzie, a co przeciwnoci! a ruina, bie-

dy, kopoty. A ja stary czterdziesty dziewity braciszku!

Wymieniaj mi osoby w Anglii, co si gotuj mnie przy-

j jak najuprzejmij, ale to mi trudu ani kieszeni nie-

oszczdzi. Wic albo wypadków i okolicznoci czekam,

albo wypraw m odwlekam. Tymczasem jestem zapa-

mitaym literatem, ju jedenacie blat wysztychowanych

i sztych do bardzo uczonego dziea pomnaam, bdzie

20 tablic rónych monet i map do dziea o monetach

wieków rednich, ju i pisanie po francuzku lada dzie

skocz, zostaje tylko znale drukarza przedsibiorc.

Z powodu tego pomnoya si moja korespondencya, bo

róni amatorowie numizmatyki dosyaj mi swoich uwag
nowoci, komplementów, a to wszystko dla zabawy, dla

rozerwania si, a moe i zarobku. Taki temu Belgowie

chc da obrót, wszake dosy bdzie kiedy to wyjdzie.

Listy .T. Lelewela. Tom II. 4
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ycie w Belgium i Bruxelli jest tasze ni we Fran-

cyi, co we Francyi znaczy 45 franljów to w Bruxelli

35. Pótno którego niema we Francyi, tu jest, su-

kno mocniejsze. Piwa bez koca, tego pij a pij,

Belgi dniem i noc, ztd ociali i odurzeni ztd ich b-
tise. Wincenty Tyszkiewicz tu przyjecha i mie Ci

przesya pozdrowienie. Przyjecha z on i dziatw,

a zatem otworzyy si u niego salonowe asamble. Po-

toccy Józef i Hieronim, Rotteimundy, Linowski i Le-

szczyski tytuami hrabstwa zaszczyceni. Zaliwska po-

wrócia do dzieci, do Parya. Zdaje si e jest spo-

kojna i zapomniaa o pooeniu swojem. Krpowiecki

nietransportowany z Parya przyby dzi do Bruxelli

przez Dower. — Drugie tedy koo si formuje okoo

Puaskiego: Worcel, Krpowiecki i róna drobna szuja.

Z pierwszego koa wynika dzi projekt zachcania na-

szych tuaczy do pracy, do zarobku, z drugiego ce-

lebry, uroczystoci wspomnie narodowych i publikaty.

Dzi na celebr obchodu rocznicy bitew Grochowskich

sprowadziem oba koa w jeden salon. Puaski swemi

w dziennikach artykuami obrazi i poniechci ku sobie

ksiy belgijskich i party katolick, która tu dziwnie

jest fanatyczn. Oto masz tableau naszego tu towa-

rzystwa w Bruxelli, s niektórzy co si pucili na zaro-

bek, bo rzeczywicie ju funduszów nie starczy i wnet

nie bdzie.

Pisuj do mnie, donie mi o sobie, o naszych, ane-

gdotki, wiadomostki, bo atwo pojmujesz, e kilka sów
na mej osobnoci pocieszaj, rozrywaj. Jestem jak zwy-

kle pustelnik, prócz dwóch wspomnianych koteryi naszych

niebywam nigdzie, tylko u Gendebien i Friedlan-

dera i ledwie do kogo zajrz.
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LIST XVIIL

Joachim do Jana.

Bruxella, rue du Cheae 26. 19 Padz. 1834.

Od pierwszego Czerwca wzajem niepisalimy do sie-

bie, zapewnie czel^a mego odpisu. Z dzienników wy-

czytuj^, e jedne robot to jest kana ukoczy, e
drug wiksz, zaczynasz, jak to jest chciej mi donie.

Komunikuj Ci wypis z listu Mickiewiczowj pod

dat 16 Sierpnia. „Bdzie temu ju lat wiele Ja Szwaj-

car kaza mi zwierciado w toaletce wprawi, on zapo-

mnia o tem zapewne, a ja wielk cen przywizywaam
do tj fraszki, pko na wpó nie zbyt dawno, zasmucio

mi duo to mae zdarzenie; jeeli on pamita mnie je-

Fzcze, powiedz mu e mocno si o niego troszcz i e
kadj o nim wiadomoci troskliwie oczekuj.

„Przed niemaym upywem czasu pisaam do M. M.^)

aby o caj rodzinie mie jakie wiadomoci i wprost one

przesya. Nieodebraam odpowiedzi od nij, Ja grze-

cznym listem chcia mi zaspokoi, nawet wspomnia

o obecnoci ony, ale uienadmieni powodu jej milczenia.

Pisaam do swoich, aby wasnorczne lady caj rodziny

przesane mie mogam kocem udzielenia ich komu na-

ley. Jaka wstrzemiliwo wymoga na nich tylko

doniesienie, e matka i wszyscy zdrowi, e M. M. i Mar-

celina-) byy u moich i mówiy e od braci miewaj
wiadomoci, e s o nich spokojne, prosiam eby co -
daam Prot móg uatwi i czekam co bdzie.

„Kazimierz z on, Edward i matka tu mieszka,

dzi wyjechaa na par miesicy do Wiednia. Wkrótce

nowj spodziewam si od nij komunikacyi."

') Marya Majewska, siostra Joachima.
^) llarcellina Noaarzewska, druga siostra Joachima.

4*
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Od dwóch tygodni jest tu abicki, raz jeden zaj-

rza do mnie, bywa czsto u Tyszkiewicza, bo tam wisk.

Tyszkiewicz kania Ci si uprzejmie. ona mu po-

wia syna bez ucha, mam go do chrztu trzyma, to me
przeznaczenie by ojcem chrzestnym inwalidów: Hugona^),

a teraz Tyszkiewicza bez ucha.

*) Hugon Lelewel, syn Prota a synowiec Joachima.

O tym chrzestnym synu Joachima czytamy w zapiskach Prota

Lelewela: „Byo to anno Domini 1826 mensis Febr. nocn, por
jenera CTcndre z pomocnikiem andarmem Róaskim i oddzia-

em kozaków zajechali dom mój, niezastawszy mnie wyprosili

on z óka dla wydawania papierów. Przestraszona, zazi-

biona zapada na zdrowiu. Ja wtedy w kolegiacie byem osa-

dzony u Karmelitów, wic brat Joachim do swego domu j
przyj i czuem otoczy staraniem. Do cierpicej przyzy-

, wa lekarzy i wkrótce nastpi czas rozwizania. Lekarze

z wielk troskliwoci ochronili ycie matki, a nowonaro-

dzony, zrazu niedajcy znaku ycia, przywoany do niego oka-

za si bardzo nieforemnem stworzeniem. Joachim sta si
chrzestnym ojcem i nada mu imiona Hugo Joachim. Lecz nie

byo nadzieji przeduenia ycia nieforemnerau niemowlciu.

Joachim sprowadza miejscowych i przyjezdnych lekarzy. Je-

dnozgodnem byo uznanie niepodobiestwa, gdy wielko gowy
i symptomata okazyway wod w gowie. Przy wielkich stara-

niach Joachima i matki utrzymao si to wte ycie. Nast-
pnie zwolna wzrasta, korpus i gowa przy krótkich rkach
i nogach nieproporcyonalnie wielkie, wzrost bardzo nizki, umys
tpy, zakrawajcy na idiot. Z trudnoci przychodzio czego-

bd go nauczy. Póniej gdy cokolwiek da si umys rozwi-

ja, i okazaa si zdolno do rysunków, powierzony Kohularo-

wi. Mistrz chwali zdolnoci i postp, ale sam zmar i tak rzecz

si przerwaa. — Powróciwszy do domu inne uczu powoanie.

Przy lekarzach i felczerach przywoywanych do chorych pilnie

ledzi ich czynnoci. Ci mu chtnie udzielali praktycznych

wiadomoci, poruczali mu wykonywanie ich przepisów. W oko-

licy pozbawionej blizkoci lekarzy sta si koniecznoci, mia-

nowicie dla ubogich. Jako nie tylko we wsi swojej, ale i w pe-

wnem kóku, nie tylko u samych x>rostaczków zyska zaufanie.
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Ja tu siedz nieruszajc si w Bruxelli, wybiegem

tylko przed miesicem pod Namur do dwóch zamków,

do Fischermont blisko Waterloo gdzie Beaulieu
z omiorgiem dzieci mieszka, i dalój do Mielmont
gdzie Gendebien z szeciorgiem o dwie mile od

Namur przebywa. Gendebien jest to Lafayette
belgijski. Jadem obiad w Fischermont, nocowaem
w Mielmont i nazajutrz wróciem. Chocia znaczn
cz drogi pieszo odbyem, przecie ta sztuka koszto-

waa 10 fr. Mia mi towarzyszy Tyszkiewicz, ale za-

spa. Belgowie na róne strony s tj pretensyi, aby

Posiadajc cnot, któr odziedziczy po stryju, a ojcu chrze-

stnym, z calem powiceniem niós bezinteresown pomoc cier-

picej ludzkoci. Ani pora czasu go nie wstrzymywaa, ani te
niebezpieczestwa zarazy. Zarówno niós rad i pomoc okoli-

cznym, tyfusowym, zoonym osp, szkarlatyn, opatrywa rany,

bandaowa, usuwa bolejce zby. I zaw^sze szczliwie. Nie

byo przykadu, eby starania jego przyniosy ze nastpstwa.

Byo to jego gównem zajciem. W wolnych chwilach lubi za-

polowa, a ubiwszy dzika lub sarn wielkiej doznawa radoci.

W towarzystwach szuka preferansa, do tego od ssiadów po-

szukiwany. W czasie powstania przy cigej nieobecnoci ojca

wystawiony na niebezpieczestwa, umia pogodzi obowizki,

ochronienie osób i miejscowoci. — Oszczdny, wyrachowany,

serdecznie kochajcy rodzin, litociwy na biednych, starajcy

si im dopomódz wszelkiemi rodkami, by on istnym obrazem

stryja Joachima, to te stryj Joachim w listach swoich czsto

o nim wspomina. — Niosc pomoc cierpicej ludzkoci, wzywany
do chorych dzieci ubogich ydów, uzna osp, ale i sam wkrótce

zaleg oe. Wezwany lekarz pozaa zaraz t sam grasujc
epidemi. Pomimo stara lekarza gwatownie choroba wzma-
gaa si, a pitego dnia, 18 Sierpnia 1872, w 46 roku ycia do-

koczy. — wiadectwo ycia jego okazao si w chwili pogrzebu.

Wocianie nie pozwolili woy ciaa na wóz, na barkach nie-

li je przez wier mili do kocioa parafialnego, a po naboe-
stwie na odlegy cmentarz do katakumby rodzinnej zaniosa

okoliczna modzie, niezraajc si epidemii wyziewami. Tak
skoczy poczciwy czowiek."
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im wizyty oddawa, niemam na to funduszu, to ruina kie-

szeni. Jedna i druga droga podobna zjedz koniecznie*

Otwieraj tu uniwersytet tak nazwany wolny; ma
on formowa Contr point uniwersytetu katolickiego

przez ksiy zaoonego. Byem wzywany przez proje-

ktujcych, abym si jakiego kursu historycznego podj,

coby ustalio mój pobyt w Belgii; ale jak posza rzecz

w zgbienie ulkli si Belgowie i rzecz ucicha, chwaa
Bogu, e skoczyo si na projekcie. Byt tego uniwer-

sytetu nie jest bez komeranictwa, co mi w to wazi.

Wreszcie dugi pobyt jest wtpliwy. Dano mi su rei s

do ukoczenia dziea numizmatycznego i pewnie ex-

puls si odnowi. 1) Co bdzie ze mn dalej, nieprzewi-

duj. Pooenie moje bodaj poczyna by krytyczne,

mam wprawdzie zabawk i- potn prac z powodu pu-

blikaty mej numizmatyki, ale czas uchodzi, resursa si

wyczerpuj, nic na przyszo nieopatrzone, a ta publi-

kata jest okazy duych wydatków, mianowicie na porto.

Co robi, zabrnwszy trzeba koczy. Entreprenerem

jest Straszewicz,^) spodziewa si e mi fundusz znajdzie,

^) Rozkazem gabinetowym króla Leopolda z dnia 13 Kwie-

tnia 1834 zostali Lelewel, Worcel i kilku innych Polaków z Bel-

gii wydaleni. Przecie usiowaniom przyjació Lelewela, mia-

nowicie p. Ducpetiaux, którego aresztowanie w ]^Ialignes w je-

dnym z poprzednich listów Lelewel tak komicznie opisuje, udao
si Lelewela, zajtego wówczas wanie drukiem swej „Numis-

tique du moyen age," utrzyma w Bruxelli. I Lafayette po-

spieszy przy tej sposobnoci napisa do Lelewela list peen
wspóczucia i przyjani.

'^) Ju w czasie swego pobytu w Lagrange i Tours zaj-

mowa si Lelewel prawie wycznie studjami mumizmatyczne-

mi. Do posunicia tyche naprzód posuyo nawet wydalenie

z Francyi, bo usuwajc si „rzemiennym dyszlem," jak sam pi-

sze, odwiedzi w okolicy Abeville, jak o tern i w listach do

brata Jana wspomina, synnego Renourda i innych uczonych.

W Belgii pracowa Lelewel dalej, o ile mu pozostawiaa do tego
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ale pewnie sam na jakie pótora tysica franków zabrnie.

Nie straci jednak. Tymczasem opinia najpogodniejsza

liczy pienidze, sumy jakie mi da Straszevvicz to

12,000 fr. to 60,000 fr.

Tu z Belgium na wszelkie sposoby naszych wypy-

chaj drog policyi i na t arbitralno niema ratunku.

Puaski i Krpowiecki w Londynie opywali w swych

elementach, bo wadali ale komeraów narobili, scissia

ogromna, pojedynki. Worcel strzela si z Szylingiem

i w portki postrzelony, jedzie do Puaskiego i Krpo-
wieckiego na W7sp Guernsey, gdzie z 30 swoich osiedli.

Oborski w Londynie dosy zdrów.

Bd zdrów

rycho pisz, abym mia co mj pani donie

Lelewel.

Micha Pietkiewicz zaczadzi si, Kormaski zastrze-

li si i tru si podobno bez skutku. Niemojewski Bo"

nawentura zwariowa i podobno niewyyje. — Jeowiccy

pojechali objeda zakady, aby zgromadzi podpisy en

faveur Czartoryskiego.

czasu i spokoju nieszczsna polityka emigracyjna. W pocztku

1834 raia ju gotowych kilkanacie pyt, które sam wysztycho-

wal, chodzio o nakadc. Z belgijskim przedsibiorc, Haus-

manem nie przyszed ukad do skutku. Nadarzy si Józef Stra-

szewicz i jego nakadem wysza w r. 1-835: „Numismatiue du

moyen age". Lelewel wspomina w niniejszym licie take o mie-
sznych pogoskach, które kryy co do honoraryum, jakie za t
prac otrzyma. Co mu ona rzeczywicie przyniosa znajdzie

czytelnik w Lelewela „Przygody w poszukiwaniach i badaniach

etc." na str. 63 i 64.



— 56 —

LIST XIX.

Joachim do Jana.

Bruxella, rue du Chene 26, 10 Grudnia 1834.

Mao który list by mi tak podany, jak Twój

ostatni, wyjani mi ciemne kwestye, przygody familijne,

a moe i moje pooenie na przyszo. Teraz rozu-

miem co to byo, e Marysia podbudzaa Mickiewicza,

aby on do siebie cign, chciaa j uratowa, zer-

wa i zniszczy mi t pociech, jak mam z tj kore-

spondentki. Znaem owego majora Hordyskiego,^} któ-

rego Pan Bóg niechcia wzi na suchoty, ale go da
w rce morderców. Zacny czowiek, alem nigdy z nim

o rodzinie mj nie mówi , niewiedziaera nawet czy on

wie o jj egzystencyi, a nawet nigdzie, a nigdziem go

w gocin nie adresowa. A chociabym i zrobi to,

siostrze niegodzio si odejmowa mi, wypuci mi
z pociechy. Borzewski odwiedzi Brunona % upieko si

mu. Nie mówi Borzewski kto go adresuje, ale Bruno

napad na niego, e pewnie ja na jego nasyam. Prze-

1) Czytelnicy przypomn sobie, e bya to epoka, w któ-

rej Zaliwski, Zawisza i inni emisaryusze przekradali si do

Polski. Takim by i major Hordyski, który odwiedzi tak-

e i szwagra Lelewela Majewskiego, mieszkajcego w Ma-
wskiem. Hordyski zosta póniej uwiziony, a w skutek tego

i Majewski dosta si do wizienia , zt,d byy ale do Lelewela,

który przecie by zupenie niewinny.

2) Inny emisaryusz Borzewski przyby do brata ciote-

cznego Lelewela, Brunona Kiciskiego, który mieszka pod Cie-

chanowcem. Kiciski sdzi, e Joachim wskaza mu jego dom

i mia al z tego powodu. Zdaje si, jakoby te zdarzenia wpro-

wadziy pewien rozstrój pomidzy .Joachimem a rodzin. Tak

przynajmniej mona si domyla z rozalenia Joachima, prze-

bijajcego si w licie XXI i niniejszym.
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widuj, e rycho bd jak palec sam od wszystkiego

co yje opuszczony, taki los czeka. — Pyta mi jedeu

juge d'instructien semiofficiellement, czy znam

kapitana M. przyaresztowanego za mendicite. Odpo-

wiedziaem mu, e znam, opisaem mu pooenie i n-
dz kapitana i doczyem uwag, e i my i inni,

przyjdzie dzie, e si podobnego doczekamy losu.

Zblia si wilia Boego narodzenia, pewnie bdziesz

pisa do rodziny, chcij wsadzi w swój list i moj, kar-

teczk tu zaczon. Henriczek ^) paksa umar, matka

musi by nieukonsolowana, bo mia pikne biae wosy,

e te ja pozapomina imion innyci, Tadeusz, Hugo

a potem podobno Wisawa, a najmodszemu jak na

imi przypomniej mi. Czy potem ju nieprzybyo nic?

Dzikuj ci za objanienie Twych ze Szwajcarami

stosunków. Ja sdz, e nietylko groszowe rachunki na

ich marudztwo i niedecyzy wpywaj, ale niepewno
rzeczy ich bytu. Nie jeden tam gono tego niemówi,

a przeczuwa inwazy. Co podobnego jest i tu, a co

gorsza, ta nieufno we wasne siy i w statu quo.

Jest to pikna dla nas tuaczy przyszo. Powtarzam

zawsze, e trzeba si do dalekij przyrzdza podróy,

bo poty nic dobrego nie bdzie, dopóki kozacka nahaj-

ka nie poechta Francuzów i Paryanów. Oni tego pra-

gn, bo towaru nie mao sprzedadz, ale eby towar

zby, trzeba pierwj sprzeda Francy i sprzedadz j.
Mam nadziej, e nie zaniedbasz i nadal mi po-

ciesza wiadomociami o sobie, jak skoczysz ze Szwaj-

carami, jak si z nimi uoysz czy rozstaniesz. W przy-

padku ostatnim pewnie wrócisz do Francyi. Za pami
Bieliskiemu serdecznie dzikuj i przesyam mu naju-

przejmiejsze pozdrowienie. — Jest tu z Angli abicki,

^) Syn Pilota Lelewela.
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Kleczyski i wielu innych. Kleczyski jest twoja zna-

jomo, gadua posdzany o zmylanie, ale cichy i pra-

cowity. Ulokowaem go na zecera w jednj drukarni,

awansowa w niej do biura drukarskiego, bo potrafi

i regestra utrzyma i pomódz odczyta korekt.

Jest tu naszych do 30, Belgowie nie mieli mztwa
obchodzi naszego 29 Listopada. Obchód nasz skoczy
si tem, e kilkunastu byo u Tyszkiewicza, gdziemy

jedli i pili, a potem podpisali manifest, czyli akt wiary

polityczno -narodowój, którymy przesali do Francyi.

Wicj 20 podpisao, podpisywali go i hrabiowie i osoby

niezawsze na to wszystko , co tam wyraono, przystajcy,

„ale by si go i radykay niewypary." Naszym w su-

bie belgijskiej bdcym podpisaemy niedali. Lata-

wcy, co w biedzie, niewiedzieli o nim, a pewnieby byli

pomnoyli podpisy. Tyle owocu i pociechy z obchodu.

Sprowadziem na z Ijpern Eostakowskiego. Kochamy

si teraz, by sobie niezmiernie kontent; w przeszym

roku cieszy si ze swego depot w Ijpern, dzi niema

nadziei, aby si utrzyma. Ubywaj mu koledzy i bo-

daj, e on sam jednuteki, albo co najwicój samowtór

z Hasfortem zostanie, — Gupiej nasi i z lepot jak
sami si wszdy przedwczenie rzucaj. Tu w Belgii,

gdzie tak maa jest liczba, wiem kilkunastu w cigu
mego pobytu porzucio pomoc rzdow, albo zyskowne

zarobki, aby wiatry goni, szuka urojonego czego lepsze-

go, a teraz w biedzie.

Tyszkiewicz ci pozdrawia , chcia on tu dla rozry-

wki ony pozawizywa towarzysk z Belgami zayo;
ani podobna, dziwnie to ozible i obojtnie przyjli,

wcale mu nieodpowiedzieli wzajemnoci, albo z tak
niezgrabnoci i wymuszonoci, e trudno wypowiedzie.

Cae jego towarzyskie koo jest dzi zoone z Polaków,

z kilku modziey, a cay kopot o dzieci, dla których

metrów, guwernantek sobie dobra niemog. Rozesza"
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sig wiadomo, e Bernardowa ma tdy przejeda.

Bem wróci do Parya. W Paryu obchód 29 by na-

der suty i solenuy, bez przeszliody ze strony policyi,

bez obaw jakie Francuzi za czasu Lafayetta okazywali.

Wojewoda Ostrowski jest rozradowany niesychanie a
do extazy, bo mu si wanie w rocznic rewoucyi Li-

stopadowej urodzi syn, dwunasty czy pitnasty czy moe
21szy niepomne, ale jeszcze nie wypierdek, myli woje-

woda szereg ich pomkn dopóki siy starcz. Adres

rue du Chene 26 chez M. von Rasbourg, po mem na-

zwisku albo po imieniu.

LIST XX.

Joachim do Jana.

Bruxella, rue du Chene 26. SO Stycznia 1835.

Pisz przez abk, która wraca do Was, Was od-

wiedzi moe i Ciebie widzie bdzie. Wymawiasz mi

urojenia sdzc e te wyniky z Twego listu, powiadam

Ci, e wcale nie z Twego ale ze róda prostszego. a-
uj, e dzi pod rk niemam sów, którebym wycy-

towa. Wreszcie jeli ci pisa rzecz jak bya, to tegom

tak do niej nie powtarza, majc wzgld na oddalenie,

czytae com pisa. Tak co przeczuwasz, e Strasze-

wicz w ambaras wlezie z moj publikat. Nie inaczj

ci to jest, ale jeelibym wydatku pokry nieumia, to

Twoje fundusze niestarczyyby. Jest to duo! Alem ja

uprzedzi Straszewicza i sam wydatkowa pocz. Obie-

ca mi to Straszewicz zwróci, ale nie wiem kiedy to

bdzie, a rozpoczty z mojj strony wydatek wzrasta.

Pisaem Ci kiedy dawnij jeszcze z Tours, em mia
fundusz , który sdziem, e mi wystarczy. Nadbieg
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tymczasem inny od mj pani Krakowskiej,*) i tym op-
dzam te blizkie biece i drukarsko-sztycharskie wyda-

tki. Jaka przyszo w tych czasach nie wiem. Odgos
profesorstwa poniós si a nad Wis i w domu na-

wet wiedz, i mniemaj, e mam jak to w Wilnie albo

w Warszawie bywao dochody jak naley. Ta opinia

pewnie mnie pozbawi pomocy. Wreszcie i upomina si

wicj niemiem i niespodziewam si, bo pewnie nie-

mog. Moja pani lirakowska znów mi obiecuje, ale si

duy u nij nierad jestem; kto zapaci? Jeeli po-

bd do dugo w Bruxelli i w Belgium, jeeli druk sko-
cz i potem nieco odetchn, to mam nadziej, e jakie

takie rachunki ze Straszewiczem zrobi i ze 300 franków

mi si okroi, wreszcie bd mia egzemplarze, które

w nagj potrzebie zmarnuj. Co bd, jeeli bd na-

gle potrzebowa do ukoczenia publikaty, wezm od

Wincentego Tysz. i Tobie o kwocie donios, aby mu j
odesa, gdybym sam na ldzie pozosta nie móg. —
Niewiem co ci ludzie u wadzy bdcy do mnie cierpi.

Znaleli mój
i

list przy Konstantym Zaleskim, moje na

jego listy odpowiedzi i w pasyi s. Guizot grozi, e
mnie znajdzie i w Bruxelli, e mnie ani do Anglii nie

puci. Có z tego, e u was umysy s podniesione

i po koncesyach niemaych teraz róki wyrastaj, a sko-
cz gdybym si do was przeniós, po co ja tam,

co tam robi bd? s nasi co nie ycz sobie mnie

tam widzie, po co mam im wazi w oczy, a którdy
pojad? Kto mi da paszport? Panie bracie. Twa babka

Konstancya Jarich, maonka Henryka L.*) bya córk
Jana Daniela Jarich Sasa, jeneraa artyleryi w Polsce

^) Elbieta z Nowowiejskich Mickiewiczowa , cf. adn. do

listu XVL
") Dziad Joachima, Henryk Lelewel, który pierwszy z tej

rodziny przyby z Prus do Folski, by onaty z Konstancya

Jarich. O tych stosunkach pokrewiestwa pisa Lelewel 17 Kwie-
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i Konstancji Miinich krewniaczki Municha, który Mo-

skalom pod Gdaskiem 1733 komenderowa, a po tern

poszed na Sybir. Urzd jeneiaa artyleryi w rzeczy-

pospolitej polskij by bardzo wysoki. Jednym z nast-

pców Jaricba by Szczsny Potocki i ten jeden urzd
z wyszych móg by powierzony cudzoziemcowi, owo

zgoa midzy praszczurami masz Szwajcara. Niechaj

na mocy tego i na mocy zasug, jakie pooy, udziel

Tobie i braciom Twoim obywatelstwo szwajcarskie, i mnie

paszport przyl, to pojad do waszej fortecy, bo

Szwajcarya moe róki nadstawi i broni si i nieda

si. "Wincenty pikny Ci ukon zasya, nudzi si, nu-

dz si oboje, towarzysko belgijska dla cudzoziemców

jest niedowypowiedzenia obojtna.

Pozdrawiam i ciskam serdecznie

L.

Wygldam odpisu i wiadomoci, czy Ci niniejszy

doszed.

tnia 1859 do Karola Sienkiewicza: „e we mnie kropli krwi

Lecha nie ma, przyznaj; to prawda, e ojciec i matka byli

mazurskiego urodzenia, ale matka z ojca Rusina Szelutty, mo-

e Moskala; ojciec syn Prusaka i Saksonki, choby w Warsza-

wie urodzonej, ale z Sasa, a do tego z Szwajcarki Miinich.

To prawda, e jej krewniak Miinich za Augusta 111 uchodzi

w Warszawie za najgorliwszego patryot polskiego, ale zawsze

by to Szwajcar, a nie szlachcic polski. Co gorsza, ów sawny
Miinich, co w Rosyi [rzewodzit, a Sybery odwiedzi, zgasza
si do mej babki, pc czytujc si za krewniaka. Jakime to

sposobem? On gdzie we Fryzyi czy Oldenburgskiem na wiat
przyszed i chcia si pod Szwajcarów podszy. Czy brat Jan

w Szwajcaryi szuka i znalaz kuzynów nie wspomnia mi o tern,

ale si ali , e ledwie si w Szwajcaryi rozgoci, napadli na

niego Szwajcary, nalegajc, e poniewa jest Szwajcara pra-

wnukiem, naturalizowa si u nich powinien." Wspomnianemi
tutaj alami Jana Lelewela zostay widocznie wywoane ge-

nealogiczne dedukcye powyej drukowanego lifstu.
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LIST XXI.

Joachim do Jana.

26 Lipca 1835.

Bracie! Ostatnia jak od Ciebie miaem wiado-

mo bya pod dat 29 Kwietnia. dae w nij pr-

dlciego odpisu, masz go we trzy miesice. Ale bo nic

naglcego nie byo, szo o obywatelstwo szwajcarskie,

które kupi trzeba. Liche to obywatelstwo, które pa-

ci trzeba, szkoda grosza, potrzebny na kawaek chleba,

aby si wyywi. Wreszcie byaby to farsa niewiele

zabezpieczajca, a moe bez adnego owocu. Gdy mi

gwat tego dzisiejszego przytuku odmówi, niema dla

pnie innj drogi, tylko za morze. Nieszukaem tedy po

ksikach miejsca urodzenia sybirskiego Miinicha, coby

atwo byo znale. Nie odpisywaem dotd, bo pomi-

mo wyrozumienia, rezygnacyi i mztwa, ile razy miaem
bra za pióro aby pisa, tak smutne, tak tskne przej-

moway mi uczucia i przejmuj mimowolnie, em si

opuszcza z obawy by natrtnym. Chciae mnie da-

wnij pociesza, bye ju raz porednikiem mej komu-

nikacyi midzy mn i rodzin, jest temu miesicy siedm

i pocieszae mi. Có od tego czasu? nic i nic. Ju
ja dla nich umar i oni nie dla mnie. Pojmuj ich stan

trudny, ich domow bied i niedostatki, ich trwogi, nie-

bezpieczestwa. Nie mog da aby si naraali, nie-

mog da aby dla ndzarza wywntrzali si", a pisz

to Tobie, aby zajrza w gb serca mojego, co si

w niem dzia moe, kiedy pisa do brata, do swoich

niema siy; aby mnie próno niepociesza, bo rodziny

ju niedopiero nie mam, jestem sam stary, starzejcy si,

trac siy, opuszczony od wszystkich, i nie bardzo we-

soa otwiera si przyszo. Co bd pisz znowu za Two-
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jem porednictwem. Interes si zjawi ! Za có przynaj-

mnij, cho porednio, nie donosz ju czwarty rok co si
stao z kamienic, z sof, z kanap, z szafami etc. etc,

wszak to publicznie by mogli przez gazety bez niebez-

pieczestwa opowiedzie. Cokolwiek si z tem wszystkiem

stao niezmartwi si; owszem wiadomo ta duo mi

pokoju przyniesie, pro od siebie, zaklinaj ich aby tobie

co napisali o rzeczach, o osobach bliszych i dalszych.

Racz niezwocznie tu zaczony bilet przesa i tu za-
czon star plenipotency Nosarzewskim. Napisz im,

e si u Ciebie znalaza i e j im odsyasz. Skoro to

wyprawisz, chcij mnie niezwocznie o tem zawiadomi,

bo od tego zaley moja z Friedlejnem koi espondencya,

i nadzieja maego grosza, którego niesychanie akn.
Masz ze bracie wyobraenie o Straszewiczu. Nie jest

to oszust, ale czowiek nieco nieporzdny, znam go

z blizka, znam jego wszystkie wady lepiej, ni ktokol-

wiek. Uczyni mi propozycy drukowania numizmatyki

przez przyja. Na tm nic traci nie mogem, a moe
co zyska, nie udziy mnie zote góry, które si w ima-

ginacyi Straszewicza wznosiy, alem si spodziewa i pra-

gn koca cikiej pracy mojj i satisfakcyi e si z pier-

wotnego wydatku i straty czasu rycho wydobd. Z mj
strony 300 do 400 fr. zaawansowanych czeka ostatecznego

rachunku. Straszewicz do 3000 fr. ju wyexpen*owa

jeszcze ze 2000 dopaci. Jego wydatek moe do 6000,

wyniesie. Jeli dotd nieskoczona moja numizmatyka,

nie jego w tem wina, jest to gagastwo drukarzy bru-

xelskich, z którymi ukad uczyni, którzy si midzy
sob wadz, swarz, kóc, procesuj o zysk jaki z druku

bd mieli, bo uczynili zyskowny dla siebie ukad. Ja-

kie fatum nas do oszustów powiodo, ztd przewoka

niesychana, która wycieczya zupenie zasoby moje

i niedopiero ju yj w cikij kalkulacyi. Niepisaem

Ci o tem, bo rai powyj wymienione uczucia nieraz pióro
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wytrcay z rki, bo od niemaego czasu coraz to si
karmiem nadziej, e mój druk koniec wemie, obrachu-

nek si skoczy, i bd Ci móg donie co z tego wy-

niko. Wreszcie w tem wszystkiem Straszewicz oszuka

mnie nie moe, ale to wiem, e niedopisz obietnice

jego. Dzi druk skoczony, czeka jego przybycia, aby

w wiat poszed. Straszewicz chorowa, kataplazmami

oboony opónia przybycie; mia w tym czasie grosz

znaczny, moe go ju straci, przybdzie nareszcie, wtedy

przewiduj bdzie mia. Kopoty z rachunkiem, bo go

drukarze pretensyami swemi drcz; okoo mnie kuso,

Naostatek skoczy si, e wróci mi mój awans i ja dugi

nim zaspokoj, a dalej ? trzeba czeka, aby koszta druku

si wróciy, nim jak ze sprzeday korzyci podzieli

si bdzie mona. Nieczekajc tych cale niepewnych

dochodów zaproponuj mu, aby mi da 600 fr. i t su-

m wszelkie me pretensye zaspokoi. Mniemam, e na

to przystanie, a to bdzie owoc z wicj ni dwuletnij

pracy. To s nadzieje, które od tylu miesicy od dnia

do dnia odwlekaj si, a koo mnie le. Juzem chcia

Ciebie prosi o poyczk jakich 300 do 400 fr., alem

si wstrzyma. Teraz jeszcze niedara, bo mi al straty

tego grosza jakiby by wyrzucony na wexle tam i nazad.

Dla wszystkiego jednak napotem przewiedz si na miej-

scu w Bern, czy niemaj bankierzy bernescy wprost

komunikacyi z bruxelskimi, albo czy Jelski nie jest z ber-

neskimi w relacyach. Wexel wystawiony na imi Jel-

skiego w Paryu (tylko dom Jelskiego zmieni dzi imi)

moe by w Bruxelli bez nowego procentu opacony.

Przewiedz si i o koszcie wexlu i napisz mi rycho, jako

te o wyprawieniu tu zaczonego listu, o Twojem po-

wodzeniu. Gródeckiemu przesyam me pozdrowienie, pi-

sa do mnie przez jednego Szwajcara podrónego, który

mia do Bern wraca. Nieodpisaem bo si Szwajcar

wcale niepokaza. Tyszkiewicze wyjechali do wód do
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Chaudfontaine/) do Ems. Wielu w tj porze roku do

wód podróuje. Chwaa Bogu brat Jan niema po-

trzeby szuka tój kuracyi, któraby moe podaa okazj

ucinienia si. Wielu z rónych krajów przyjeda tu

oglda drog elazn, czy Ci czasem rzd berneski

nie wyle na obejrzenie tej drogi belgijskiej, kanaów
etc. etc. Przed rokiem sous band przesaem Ci

przez Bienne moj ma publikat numizmatyczn Bau-

dulfus,^) niewiem czy dosza. Bd zdrów, z niecierpli-

woci wygldam odpisu.

J. Lelewel.

LIST xxn.

Joaetiim do Jana.

Bruxella, rue du Cheae 26, 28 Sierpnia 1835.

Zawstydzasz mnie bracie tak nagle nadbiegajc w
mojj potrzebie. Kiedy z Bienne zgaszae si do mnie

wyraajc swe kopoty, ja niebyem tak skory, lubo ch-

tnie bybym si dzieli tem, co mi od owego czasu su-

yo na wymuszon pielgrzymk i na dalsze ycie. Ja

tylko przestrzega, zapowiada i zamawia sobie pomoc,

a Ty bracie wskok z ni pospieszy, wybawie mnie

tem od wielkich kilkodniowych kopotów, które jak

moesz uwaa z tu zaczonych mandatów, miay si

wnet skoczy. Nadeszy mi z listem bez daty mojj

Mickiewiczowj, która wyraa: „e s zdrowi i jak wida

pamitni, a przybrana uwaa si szczliwem narzdziem."

1) Miejsce leczoicze, niedaleko Leodynm.

2) Baudulfus monetaire a Autun (Extrait de la Revue du

Nord), str. 10.

Listy J. Lelewela. Tom IL 5
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Wszake niechciabym, aby si wywntrzali: Te dwa

mandaty przesyam Ci in vim dugu zacignionego, mam
nadziej, e wkrótce i reszt odel. Druk dziea uko-
czyem. ^) Straszwicz dzi lub jutro przybywa nieza-

wodnie; ju jego goce, Szemiott i 1500 fr. przed nim

nadeszy do Brukseli.

W tych dniach zbiego si tu dosy Polek, jest

Tyszkiewiczowa Wincentowa, Tyszkiewiczowa Henrykowa,

Cyrynowa, Górska, Dainowa, do tego licz Angielki i In-

dyanki, co poszy za Polaków, Linowska, Komianowa,

Kaussowska etc, ale midzy niemi niema kleju. Kaus-

sowskiego moe sobie przypominasz z Besancon, oeni
si. Kleczyski spieszy do Szwaj caryi eni si, ale

podrodze zamówi sobie party w Brukseli, i bodaje do

prawdy po niejakich odwokach oeni si. U wód w Ems
miay by dwie Polki.

Jestem wzywany na nasz sejm do Parya, ale chgby

paszport by nie pojad, bo funduszu na podróe niemam.

Niewiem czy z penym trzosem pan z Nakwasina^) po-

dró t podejmie. Syszaem, e handlarz wina, czy go

dosy nakwasi? Gródeckiemu moje czue ucinienia.

Wzywany te jestem przez sawantów francuzkich na

uczony zjazd do Douai. Uroio si pónocnej Francyi

uczonym, którzy na tym zjedzie przewag bd mieli,

cign mnie i jako antykwaryusza biegego wysadzi

na kierowanie narad. Biegaj usilnie za paszportem,

ale choby ten i by, niepojad raz e funduszu niemam,

1) Numismatiue du moyen age, depuis sa naissance

jusqu'a l'apparition du gros argent, consideree sous le rapport

du type, accompagnee d'un Atlas compose de tables cbronolo-

giues, de cartes geographiues et de figures de monnaies grayees

en cuivre. Ouvrage publie par Joseph Straszewicz. Bruxelles et

Paris 1835.

-) Henryk Nakwaski, pose na sejm 1831 roku.
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powtóre niechcg dawa t podró moj okazyi gwatom,

jakie si podobao mdrj doktryneryi Guizota et Comp.

w swoim czasie wywrze.

Posyam Ci sous band moj broszurk/) która

w maej liczbie egzemplarzy wysza. Jeeli znasz ama-

torów, pokazuj im j, a jeli niewiele o ni stoisz, moe
znajdziesz jak bibliotek publiczn, którjby od siebie

prezent zrobi. Bd zdrów i przyjmij najczulsze uci-

nienie

J. Lelewel.

LIST XXIII.

Joachim do Jana.

Bruxella, rue du Chene 26. — 1835.

List zaczony w Twoim bardzo wiele razy odczy-

tywaem, a zdaje mi si, e jeszcze go niepamitam,

zawsze mi jest nowy. Niesd, aby mi kiedy uwagi Twoje

byy przykre, owszem mio je i z sercem braterskiem

przyjmuj zawsze, pisz co Ci si widzi, a kiedy mi czas

pozwoli, to t i ja poarguraentuj. Tego Ci niezdoam

opisa, e niepojmujesz, nieznasz mego pooenia. Gdy-

bymy si widzie mogli, snadniejby byo to opowiedzie,

bo gada mona bez fatygi duj anieli pisa. Nim
do rónych argumentacyi przystpi, musz Ci naprzód

powiedzie, e dzieo me numizmatyczne wyszo, myl
jakby Ci je przesa. Ze Straszewiczem take skoczy-

em. Niema co na mnie narzeka, bo widz e wycho-

^) Obseryations sur le type du raoyen age de la monnaie

de Pays Bas. Memoire extrait d'un ouyrage intitule: Numis-

matique du moyea age. Bruxelles 1835.

5*
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dzi dobrze. On moe sobie swe spekulacye na czas dugi

rozcign, mnie potrzeba cisna koczy od razu. Pe-

wnie e w tym razie naduyte byy siy moje i wicij

dwu lat straconych, ale gdybym wicej zada niedaby,

a ja bym sia makiem. Wyekspensowaem z mej kie-

szeni prócz jego wydatków prawie 200 fr. na blachy,

przeszo 100 fr. na poczty. To mi si wrócio przez

300 fr., które mi wedle mego dania zapaci za ilu-

minowanie map, co sam zrobiem, i te 300 od razu mi

wypaci. Byo drukowanych egzemplarzy 750, z tych

50 sobie zatrzymaem (s mi ciarem), a od 700 od

kadego zadaem po franku, a zatem 700 franków,

z których 300 od razu mi wypaci, a czterysta odda

po nowym roku. S destinowane na dugi i jeli co

niezajdzie nadzwyczajnego, to z nich 300 wprost Tobie

odel, tak ju jest rozdysponowane. Nadto zobowiza-

em Straszewicza, aby zakupi troch egzemplarzy „Zda-

nia sprawy komitetu narodowego," ^) najmniej

za 200 franków i te pannom Pinard dla umorzenia

czstki tego dugu wypaci. Obieca jeli bdzie móg
wicej. Jest jeszcze obietnica, e jeliby w tym nast-

pujcym od wydrukowania roku nadspodziewanie mu
pomylnie poszo, lub gdyby ryczatem pomylnie sprze-

da, e wtedy bdzie si zna dla autora. NB, blachy

przy mnie moj wasnoci zostay, mam tedy definitiwe

pierwszy raz w yciu mojem z pracy mej autorskiej

czystego zysku franków 700 i kasa moja nie jest pusta,

a jeli mi nie przypadnie jaka podró, to mam co je
a w rok 1837. Pisz tedy, e numizmatyk nie potrze-

buje, a chwal go, e Ci oddaje. Tuacz dla tuacza

kiedy moe powinien by wzgldny, ale tuacz od tua-

^) Zdanie sprawy z czynnoci komitetu narodowego pol-

skiego od Glrudnia 1831 do koca 1833 roku. Tomów III.

Pary 1834.
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cza nie powinien nic da i bra, kiedy niepotrzebuje.

Winszowa Ci e masz. Jeli musia by skrztny za

modszych lat, ta skrztno w obecnem pooeniu jest

potrzebniejsza. Zachowaj , zrób kapita póki moesz.

Moe by e i pónij nie bgdziesz potrzebny, to wtedy

znajdzie si inny, nigdy ich nie braknie, wreszcie i sam

swego jeste niepewny, a powiadaj, e niejeste od tego

aby si eni, to inna I^ategorya nie bez kalkulacyi

susznj.

e mnie zapraszasz usilnie do Szwajcaryi, to nieco

pojmuj, ale Ci powiadam, e moje tam nie przeniesie-

nie si, ale krótkie nawet ukazanie si, czy w Bern,

czy w Lucern, Tobie by zaszkodzio, a mnie nic dobrego

nie zrzdzio, ani pooenia mego ulepszyo, ani zabez-

pieczyo. Tej za wcale nierozumiem dobrej rady, „e
kiedy si wydarza pora, a nawet pochlebna, wrócenia do

Francyi, chwyci si naley.-' ^) Po co? eby si wyeks-

pensowa na podró, i w par dni miesic ycia wyda;
eby jecha w kraj gdzie trzeba w dubelt tyle ekspen-

sowa; eby wle w boto i czeka nowych gwatów.

Co tu pochlebnego? nie pojmuj. Gdybym widzia w tym

jaki poytek dla sprawy naszj, tobym ruszy, ale z tego

nic nie bdzie, nicby nie byo, tylko strapienia, gorycze,

przeciwnoci niesychane. Wreszcie byy wszystkie te

pochlebne pory i zdradne przynty przed prawami d'in-

t i m i d a t i o n. Teraz si rzecz zmienia. Wzywali mnie

literaci Francuzi na swój jarmark do Douai, na kongres

literacki, i wszelkie czynili starania, aby mi paszport

uzyska. Odpowiedziano im, e ministerium nie moe
zadosy uczyni ich daniom, z powodów dyplomaty-

^) Pod t „por pochlebn" do po\vi'ócenia do francyi

rozumia Jan Lelewel wspomniane w pojDrzcdnim licie zapro-

szenie Joachima na przewodniczcego kongresu archeologów

w Douai.
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cznych. I ministerium francuzkie jest bez wstydu i pode,

e si tak tómaczy. Teraz Pahlen na ambasad przy-

jecha, a przeto jeszcze trudnij, i coby spotkao po-

chlebnj uywajcego pory, to spotyka batignolców.

Powiem Ci wicj ciekawego. Louis Philipp subskrybo-

wa na 12 egzemplarzy numizmatyki, ale Straszewicz

mia najzakltsze zalecenie, aby si nieway o nich

w druku wzmiankowa, pod adnem, nawet dworskiem

imieniem. Niemcewicz i Dbiski szli do L. Phil. po

owym sawnym attentat winszowa mu w imieniu Po-

laków, e uszed cay. Uprzejmie to przyj sam, ale

zaklina, aby to midzy nimi w sekrecie zostao. Miar-

kuj sobie z tego braciszku, cobym zyska z przemiany

miejsca. Listu Gródeckiego z argumentacyami obszer-

niejszemi nie otrzymaem, ale niepojmuj, jakieby mogy
by coby wyjaniy, e w Szwaj caryi dla ubogiego eko-

nomicznij ni w Belgium, dla literata korzystnij, dla

tuacza przyjaniej, dla przeladowanego i ciganego bez-

piecznij. Owo i moja bluza nie przypada Ci do myli,

mówisz, e dobra dla podróujcych, w podróy t je-

stemy. Mam teraz pikn garderob, dla podrónego

nieco za cik. Mam garnitur co mi przed trzema

laty w Paryu 50 franków kosztowa, lichy, saby, ale

pozorny, suy mi dotd wszdzie. Mam drugi od dwóch

lat, chcieli mi go Francuzi w Arras narzuci, zapaciem

go, co kosztowao 100 franków. Ale te 100 tranków

poszo dla panien Pinard na dug komitetu narodowego.

Ten garnitur od wielkij gali, ley strzeony od molów,

ledwie siedm lub om razy miaem na sobie, jeli si

okolicznoci nie zmieni moe mi suy bdzie do mierci.

Bluza suy mi dla ochronienia mj garderoby, jednake

trzy lata wytrzyma, a moe i duej; lepiej e ona si

bez szkody w kuchence, w której jadam, tustoci czasem

powala, anieli gdyby to fraczek spotkao. Jakieby mego

pooenia podreperowanie nastpi miao, tego ani prze-
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widuj, ani pojmuj. Nie byem nigdy w stanie stroi si,

tym mnij teraz; nie stroiem si w domu i ataem
sobie, teraz podatuj si bluz. Za cecli popularizo-

wania si i propagandy poczytana by niemoe, bo jestem

sobie wród miasta pustelnikiem. A gdyby i tak t bluz

poczytano i uczczono, to powiem, e cae me ycie jest

propagand, jeli tego bracie z blizka niewidzia, to

moesz teraz zdaa odgadywa. Wreszcie bd spokojny,

nie strasz ja t bluz w kraju, gdzie powszechnie uy-
wana, gdzie jj peno po pysznych estaminetach i nie-

rzadka po kawiarniach, znaj mi tu tak i nikt mi tu

za ze niepoczyta. Jeli bd do Anglii zaparty, tam

pewnie bluzy nosi nie bd, bo nikt nienosi. Wreszcie

zachowuj etykiet, a jeli raz zdarzyo si, em u mj
kumy pani Ducptiaux w nij si znalaz, to wyba-

czone, bo jj m millionaire cae rano w swj ele-

ganckiej bluzie w domu siedzi. Niedawno odbyem ma
podró pod Namur doMielmont de Gendebiena,
gdzie ca famili w bluzach odwiedziem, i trzy dni

tam zabawiem, wracajc wstpiem do F i s c h e r m o n t,

gdzie take caa familia Beaulieu w bluzach. W tych

dniach myl wybiedz do Antwerpii, bo tam zaczyna si

dua licytacya na róne rzeczy numizmatyczne de Re-
n ss a. Spodziewam si e nareszcie moja broszura Ci
dosza. Gródecki kiedy pisa mi nalegajc, abym co
o rzeczach polskich, o ostatnij rewolucyi naszój pisa,

o Batorych i Augustach; a nieche mnie podrónemu da

do uytku biblioteki, archiwa, materyay. danie po-

dobne jest jakby kowalowi kaza ku, zabrawszy mu
mot i kowado.

Kaussowski oeni si, zajmuje si handlem Stra-

szewiczowskim i myli sklep otworzy. Przeoy on na

jzyk francuzki dzieje polskie dla dzieci, które maj mie
w podobnym planie kontynuacy, Straszewicz ma to dru-

kowa. Ju atlas si litografuje na skal wiksz. Dzieko
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jedno moje jest przez Bokowskiego po niemiecku prze-

oone i w Stuttgardzie druko^Yane, ^) jeszczem go nie-

widzia, a radbym. Mój zbiór numizmatyczny mimo Twej

rady poszed w podró i ju jest na ziemi wasnej, spo-

dziewam si, e przeznaczenia dojdzie. Jest w nim war-

toci srebra do 200 fr., a cena amatorska moe by do

350, chocia po wikszej czci byy to moderny i po-

spolite monety. Tyszkiewiczowa Wincentowa jest cigle

pocieszana, niedawno bya u nij siostra Henrykowa

Tyszkiewiczowa przez trzy miesice. Póoij w dniu,

kiedy jej m teraniejszy jako pose na dni dziesi do

Parya rusza, nadjecha tymczasem odwiedzi swe córki

exm poprzedni Moszczyski i odjecha napowrót w dniu,

kiedy Wincenty wróci. Teraz otrzymaem wiadomo,
e Jarosaw i drugi Tyszkiewicz z wizienia wyjd i w
wiat wyjad. Wygrali te spraw o sukcesy z Lubo-

mirskimi i dzia nastpi, mieszkaj, za miastem, trzy-

maj teraz kabryolecik i konia. Par dni temu by tu

Hasford od saperów czwartych. Biegy matematyk w Ijpres

uczy rozumu Belgów, przenosi si teraz do Namur, gdzie

si spodziewa znowu uczniów znale. Z Rostakowskim

spodziewam si widzie z kocem przyszego miesica.

Z Linowskim rzadko si spotykam, by on u mnie, ale

ja zdoby si niemog by wzajem. Arystokraeya tam,

nietylko na moj bluz, ale na moje fraczyny, nie dla

mnie te progi, ale ja go kocham i przy pierwszem spo-

tkaniu od Ciebie owiadcz. Iirólewicz polski Leszczy-

ski myli si serio eni, drugiemu Sobieskiemu co zawsze

przeszkadza, abicki dotd nie wróci, ze wszystkich

wzgldów to nie dobrze. Michaowski w subie belgij-

^) Historyczna parallela Hiszpanii z Polsk, w wieku XVI,
XVII i XVIII. Przekad na niemieckie przez Hieronima N.

Bokowskiego w „Annalen fiir die Geschicbte und Politik."

Stuttgard 1834.
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skiej bdcy ma si z jego kuzynk eni i w tych cza-

sach za paszportem austryackim po to jedzie, bdziemy

tedy mieli now famili. Ale nie pisaem Ci te dawnij,

miaa tu przyjecha pani Cyprynowa do ma i przeje-

da przez Lipsk. eby jój uatwi przejazd pisaem

na danie ma, niby zachcony od wielu Polaków nie-

gdy w Lipsku uprzejmoci doznajcych do Schelwitza,

pisaem na dawnym komitetowym papierze po francuzku.

Schewjtz biorc mnie za Ciebie odpisuje mi dziwn sw
francuzczyzn, przymawiajc za co ju po niemiecku za-

pomniaem. Wida e Ci pokocha i nie zapomnia.

Po przyjedzie pani Cyprynowej pisaem do niego z po-

dzikowaniem jak naj serdeczniejszem, z objanieniem i upe-

wnieniem, e Ci donios o jego dobrem sercu.

Serdeczne ucinienie

Joachim.

LIST XXIV.

Joaciim do Jana.

Bruxella, rue du Chene 26, 26 Listopada 1835.

Stosownie do Twego wezwania niezwocznie odpisuj

i karteczk przesyam za udzielenie tj, któr otrzyma.

Niedawno spotkaem Zawadzkiego, który brata w Lipcu

widzia, potem Zaborowskiego, który go widzia w Sier-

pniu. Karteczka Twoja jest z daty Wrzenia, ale wy-

znam, e takie kartki na moment czuoci zadosy czy-

nice, zostawuj potem dolegliwe uczucie, gniewaj mnie

bo mogyby szczegóy wyrazi.

Cichowski z Parya pisa mi, e Mandrikinowa, Kre-
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towiczowa i Potocka/) wszystkie trzy dostay pomiesza-

nia zmysów. To nie do uwierzenia, aby taka na nie

pa miaa zaraza, czemu nam o tern nie napisz.

Malhomme rzeczywicie postrzeli si, kula posza

po nad sercem i gdzie pod opatk si zatrzymaa,

gdzie siedzi. Ju to miesic temu; by zdesperowany,

ale coraz to lepij si ma, i bodaj wyjdzie, rana si goi,

mówi mu atwo, i chodzi po izbie, i rusza si, i rusza

rk mimo jeszcze otwartj rany moe bez dolegliwoci,

bólów adnych niema i zaledwie czuje, e mu co ciy
tam gdzie kula siedzi. ebra byy naruszone ale nie-

strzaskane ; i to si uciszyo. Puca targnite, zdaje si

jednak, e nie tak strasznie, jak chirurgowie sdzili.

Powodem chci zastrzelenia si gupstwo, skoro bd
mia chwil zabied do niego powiem mu o Twj czuoci.

Zaczam tu bilecik do Nakwaskiego, dopisz mu, e
tu mamy Ledóchowskiego i Trzciskich z Anglii przy-

byych, a wnet spodziewani Stempowski, Sotyk, moe
i on tu zjedzie i cignie niektórych posów, mouaby
sejm zaoy.

Za par dni bdziemy mieli obchód, ale tylko w j-

zyku polskim bez cudzoziemców. Tyszkiewicz Ci kania

uprzejmie, zadzierawili Tyszkiewiczostwo na wiele lat

campagne blizko Namur i na Wili tam si przenosz.

K^arteczk, któr rai komunikowa, zwracam Ci, na-

ley do Ciebie, przesyam te sous-bande kilka

egzemplarzy obliczenia k. n., ^) jeden przeiej Nakwa-

skiemu.

Po obchodzie rocznicy naszj bdziemy mieli potem

uczt skromn, która jednak wycignie podatek brzu-

1) Siostry Brunona Kiciskiego, a cioteczo-cioteczne siostry

Joachima.

") Ogólne komitetu narodowego obliczenie, oraz opacenie

jego diugu. Bruksela 1836.
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chowy, niemiy dla mnie i dla wielu. Miaem t w tych

czasach nader rozmaitego narodu wizyty, byli prócz na-

szych : Brazylczyk, Wgrzyn, Afrykanin od Madagaskaru,

Wooch, Woch, Hanowerczyk, Moskal, Francuzy, Belgi

i Póbelgi.

Bd zdrów

J. Lelewel.

LIST XXV.

Joachim do Jana.

Bruxella, rue du Chene 26, 19 Lutego 1836

Ju tó to dawno em do Ciebie braciszku niepisa,

chociae mnie uszczliwi na par dni przed kocem
roku przeszego swojem pisaniem, a dawniej przesaniem

mi kartki, któr po wiele kro odczytywaem, i ni dosy
nacieszy si niemógem. Ja niemam Ci co tak wanego

i interesujcego wzajem udzic4i. Ale Ci powiem, e
paczk ksiek ze znakami N. N. otrzymaem. To rzecz

niepospolita, ^) a w nij znalazem graty stare powydo-

bywane dziwnie, tak i si myl moja gubi, jak si razem

1) w chwili, w której Lelewel opuszcza Warszaw, nie

zabra z eoba nic, jego biblioteka, zbiory rkopimienne, dyplo-

mataryusze etc. wszystko pozostao na miejscu. Wskutek tego

bryiku materyaów nie móg te Lelewel w pierwszych latach

swego pnbytu na emigracyi posuwa dalej swych bada histo-

rycznych. Dopiero gdy w roku 1836 i 1837 cz przynajmniej

swych zbiorów odzyska, móg si zabra do pracy. Wanie
w pocztku r. 1836 przyby do Brukseli pierwszy transport,

ztd rado przebijajca si w niniejszym licie, ztd zaraz

projekta ze Straszewiczem, aby rozpocz wielkie wydawnictwo

o dziejach Polski,
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znalazy, e raczej nowych egzemplarzy nie zebrano.

Miaem z niemi do roboty dni kilka, bo nalepiaem,

zszywaem i tworz sobie biblioteczk. Niedawno po-

czem wic egzemplarze numizmatyki rozsya na sprze-

da, niewiem co mi te przynios. Kilka egzemplarzy

posaem do Krakowa, czy tylko dojd ; miaem tu mie
w tych czasach i roboty duo i jaki taki zarobek. Stra-

szewicz zamyla wydawa przekad francuzki wszystkich

moich pism o Polsce, co miao wynosi sze tomów,

i atlas od 100 kart, ale si to przerwao. Straszewicz

poniós w tych czasach cikie straty, spalio mu si

w Paryu 1000 egzemplarzy ycia Platerówny. W Anglii

jeden oszust zarw^awszy go na kilka tysicy franków

zbankrutowa, w Ameryce jedno bankructwo przywiodo

go o strat 15,000 franków. Piazem si zbiegay te wia-

domoci z wiadomociami niepomylnemi od familii. To

trwog na rzucio, e niemia si w wiksz niewiele

obiecujc publikat wdawa, zredukowa j do dwóch

tomów, a moje kalkulacye niesychanie zmalay.^) Moi

tómacze cokolwiek na tern zarabiaj, mnie si okroi

300 lub 400 franków, które przy innj operacyi powinny

mi w dubelt uró. Myl bowiem po polsku drukowa
may rys dziejów polskich od jj upadku do dzi, tylko

^) O tern przedsiwziciu pisze Lelewel w „Przygodach:"

Straszewicz lepsze na pozór rachunki zakada pocz sur une

histoire de Polegn, to jest na przekadzie dziejów potocznie

dzieciom opowiadanych, bo innych moich niebyo. da tylko

odemnie onych kontynuacyi a do czasu tuaczki. Niemajc
adnych dokumentów, z przypomnie jedynie i znanych dat,

skreliem na ten koniec pismo: Folska odradzajca si. Ry-

kaczewski Erazm na francuzkie wybornie przeoy. Prospekt

ogoszony zosta ; krajobrazy do tej histoire w Yan der Maelena

etablissement geographiue obstalowane. — Zamierzone dzieo

wyszo rzeczywicie w kilka lat póniej pod tytuem: Histoire

de Pologne, publice par les soins des Polonais, par J. Straszewicz,
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mi Straszwicz zatrzymuje tekst mój polski, dopóki jego

przekad francuzki nie wyjdzie. Upewnia mnie Strasze-

wicz, e z Parya asygnowa dla Ciebie 300 franków, spo-

dziewam si, e Ci doszy. Zbijaj bracie grosz jak

moesz, bo jeli bgd potrzebowa, to do Ciebie jak w dym.

Tymczasem póki mona aby dalej swoim; lepij niemie

i malekiem goni, bo ranij innych pretensyi.

O broszurce niegdy przesyanej ju niepomne, po-

dobno to bya rzecz o numizmatyce belgijskij. Drugi

raz na stracone przesya nie bd, bo niewiele jest

egzemplarzy. Przesaem t by numer urnalu z obcho-

dem 29 Listopada, pewnie te niedoszed.

Jake tu doszed, e list zaczony by ob.: J. L.

od bohatera, nie spodziewaem si, abycie si komuni-

kowaji, bohater obywatelski widz kuczy sobie tam,

ciekaw jest naszj krainy. Jeden list com do niego

pisa take zagin. Moe by, e obywatel myli si

eni, dla tego myli tu cign. Bo to prawdziwie

dopenia si rada Boa, rocie i mnócie si. Tyszkie-

wiczowa znowu si syna spodziewa, Linowska po córce

bardzo sabieje, Kaussowski spodziewa si konsolacyi.

Puchalski w tych dniach lub bierze. Michaowski po-

jecha ztd do Krakowa eni si. Kleczyskiego jego

narzeczona ywi i odziewa, tylko si lub odwleka. Jest

tu Belanka majca wiosk i dochodu 8000 fr. i chcia-

aby pój za Polaka, nie liczc cile lat jj, modsza
odemnie, starsza od Ciebie, nie Wirthschaftholle, nie

Putzmacher. Jeli mylisz uderzy, to mi pole, ja kroki

poczyni, napewne przyjedziesz, jeli dawnij nie byo do

tego skonnoci, moe ta z laty urosa. Otó takie

banialuki.

Czartoryski w Liverpool widzc si z jednym ze zna-

jomych tuaczy upewni go, e w tym roku uciska si

z nim w Midzybou. Ztd urosa wielka u wielu rado
i pewno wojny, ale drog do Midzyboa pewnie uto-
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rowa moe nie wojna, ale pokój z amnesty. Spotka-

wszy tu niektórych Anglików nielem to zweryfikowa,

bo upewnili e wojny nie bdzie, ale e Rosya koncesye

robi, z których Anglia korzyci dla Polski wycign
nie zaniedba. abicki siedzi w Aleksandrowskiej cyta-

deli, czyli go z nij Gierlicz wydobdzie jeszcze niewia-

domo. Mielimy tu duo pojedynków, awantur, które

si dla Tyszkiewicza niemiemi stay. Szylling postrzeli

i zastrzeli modego Ukraica Peszyskiego. Malhomme

i inni mieli si strzela z Rottermundami. Edward

Rottermund ujecha do Parya, a Szylling wybiera si

do Ameryki.

Có Ci za roboty Szwajcarzy daj, e si tak prze-

ciga, czemu nie poczn osusza i kanali i Tobie nie

polec?

21 Luty. Kocz w Niedziel wstpn. Pisz do

Ledóchowskiego, e dzi Bruxella wymaskowana wicj
ni kiedy, i nasza emigracya podobnie. Dzi wicej ni
kiedy, ycz aby na czas dalszy za przykadem Bruxel-

lów nadal maski zdja. Wczoraj Szyllinga aresztowano

z powodu pojedynku. — Tyszkiewicz tam za nim biega,

ale rzecz sdowa biegas niepotrzebuje, i bodaj e Tysz-

kiewicz sam nieuniknie nieprzyjemnoci z tj sprawy

Szyllinga wynikn mogcych. Wczoraj by lub Pu-

chalskiego, po belgijsku solenny. Byem wszdzie, bawili

si rano, wesoo i bardzo przystojnie i uprzejmie, z na-

szych byli midzy innymi jeden rymarz, Poman krawiec,

Nazaszczuk Rusiu kucharz, mudzin szewc, Konstelecki

próniak, Szymaski komisyoner. Lublinianin tabacznik,

Krakowiak drukarz etc, by nasz Izraelita, by Szlzak,

bya Paryanka, bya autorka, byli muzykanci, moc Bel-

gów i Belanek. Dzi odwiedziem pani Puchalsk,

w maym jj sklepiku, a potem pani Nazaszczuk ku-

charzow.

Zaczam list do obywatela bohatera jak zowiesz
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bez adresu, bo niepomne jaki ten by: Schmidt, Dawid

czy Adam. Jeli wiesz, jak to moe do niego doj to

dobrze, a nie to drugie dobrze.

Czekam i wygldam wiadomoci od Ciebie,

przywizany

L e 1 p w {' i.

LIST XXVI.

Joaehifn do Jana.

Bruxella, 30 Kwietnia 183f}.

Braciszku! Jutro mamy matki urodziny — Filipa

i Jakuba. — Celebruj piszc do Ciebie. — Zjawi si

nam w Paryu kuzynek Maurycy Wroski; pisze on, e
matka jego jest siostr Protowej, przez niego wiadomo,

e 2 Grudnia 1835 matka bya zdrowa tyle, ile na jj
wiek podeszy oczekiwa mona. Rodzestwo, ich po-

tomstwo, powinowaci, wszystko to yje i zdrowi. Wro-
ski jest dla nauk, od roku bawi w Paryu, a dopiero

w tych czasaci przyszo mu na myl zgosi si. Inny

kuzynek nieszczliwy nieszczliwych mnoy zaczyna.

abicki w wizieniu pocz piewa, powoywa, naraa,

ztd przytuki szwajcarskie niepewne. A poniewa on by
w Bruxelli, wemie go moe myl co i o nas powiedzie,

zmyli. Bo si to zdaje zdaleka niezaszkodzi tuaczom.

Tak zmyla w wizieniu Marcelli Szymaski, mniemajc

e nic z tego niewyniknie, a bodaj e z jego zmylania

wynikno moje z Francyi wypdzenie. — Nicem ci na

tern niestraci, bo tu tanij, ale jak ztd rusz to ko-

pot, nie od siebie my zaleemy ! — Bywa on i u Win-

centego Tyszk., moe i jemu zaszkodzi.

Nasi konfederaci wendruj tdy do Anglii, coraz
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nowe próby, a za uimi niewidz ani w izbie ani w ja-

kimkolwiek bjd dzienniku gosu podniesionego. Tak

wszystko skrzepo, zwidniao. — Nieuwierzysz a przy-

mierzysz i trzeba coraz nowych prób, ale i uwagi. K^ra-

liowska niebdzie nauk dla Czartoryskiej. Czort swoje,

pop swoje.

W Paryu Fetmajer zamiesza by spoko]no ma-
estwa Bronikowskich. Bronikowski tedy on gnbi
i chcia j do domu z Parya odprawi, gdy si wyjazd

zblia, arszenikiem si otrua.

Kaussowski ma syna, zamówi mnie na ojca chrze-

stnego. Tyszkiewiczom synki na koklusz chore, sama

si za miesc spodziewa nowego.

Wygldasz exemplarza numizmatyki, niespodziewa-

em si, aby Ci mia interesowa. Piszesz przytem, e
chcesz fakta jakie historyczne wydosta, niewiem co za-

cz. Nadmieniasz przytem, e moeby jakich amatorów

znalaz do kupienia, gdyby mia prospekt Sous band.
Posyam Ci kilka prospektów takich, jakie teraz Stra-

szewicz puci, a tu jeden w list wkadam. Polecam je

Tobie, Twj roztropnoci, aby jeli amator si znajdzie

nie by przez sympaty, ale ze szczerego amatorstwa, naj-

lepij eby propozycye nie od Ciebie wychodziy, tylko

od jakiego krajowca i to na rzecz wydawcy Straszewi-

cza, który czyni niekiedy swary pojedynczo kupujcym

i opuszcza ju to na 35 to na 30 fr., ale to na miejscu,

nie z przesyk tak dalek. Nie posyam Ci w tym mo •

mencie egzemplarza, bo niebawem wydam broszurk o Py-

theaszu z Marsylii.^) Wtedy jedno i drugie voitur
dostaniesz, a tymczasem jeli jest jaki ochotnik do ku-

pienia, przewiedz si, i nieocigajc si donie mi, abym

^) Pytheas de Marseille et la geographie de son 'temps.

Ouyrage publie par J. Straszewicz. Paris et Biuxelle8. 183G.
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wiedzia, czy tylko jeden exemplarz dla Ciebie samego

czy te i drugi i trzeci etc. dla kogo wicj, razem prze-

sa, bo dzielc przesyki to si koszt przesyania mnoy.
Musiae te dawnij sous band przesan broszur oso-

bno odbit (Obsery : sur la monnaie des Pay Bas) dosta,

ona moe suy za wzór i da opini o caem dziele,

o którem w tych dniach dzienniki paryzkie po anonsach

gosz.
Zapewne nieprzepomnia, e dotd jeszcze dugu

komitetu narodowego na mnie ciy do 500 fr. Zobo-

wizaem Straszewicza do upacenia 200, a on zamierza

umorzy, go cakowicie. Dzi mu przekadaem, e ten

zamiar jest uciliwy dla niego, ale trwa w tera przed-

siwziciu. Ja te pisz do panien Pinard proponujc

im, aby w wypacie wziy Straszewicza publikaty. Jeli

na to przystan, ogromny ciar ze mnie zleci, a wtedy

powtórz, a kogobym znalaz jeeli nie Straszewicza,

o którym masz tak niedobr opini. Wprawdzie nie-

brakuje zego, ale te i wiele jest dobrego. I moe
w stosunkach z jego spekulacy nie wszystko przyjemne,

ale gdzie znajd podpor. — Czekajc od Ciebie ry-

chej wiadomoci ciskam Ci serdecznie i cz wyraz

przywizania. L.

LIST xxvn.

Joaciim do Jana.

Bruxella, rue du Chene 26, 8 Sierpnia 1836.

Panie Bracie 1 Za co od Ciebie tak dawno nic nie-

mam, zkd ta nieaska? Wszakem ja pisa ostatni

i oczekiwa odpowiedzi, prosiem o objanienie ry-

che co do przesania egzemplarzy numizmatyki, o któ-

rj sprzeday napomkne. Prosiem o ryche obja-

Listy J. Lelewela. Tora U. 6
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nienie, aby je mie przed wyjciem Pytheasza i nic

nieotrzymaera. Sdz jednak, e jednostajne masz mie-

szkanie, a zatem skoro znajd bd voitur, bd
roulage, który Ci do Bernu m paczk dostawi, wy-

prawi jeden egzemplarz numizmatyki i jeden Pytheasza

w upominku braterskim, aby ci widok ich zabawi. Ja

tu zawsze. W Paryu znalazem kuzynka naszj bra-

towj Maurycego Wroskiego z Krakowa, który bawi

od lat dwóch na studyach, pisuje do mnie, pisze po fran-

euzku rozprawki i anonim drukowa pocz. ali si,

e od niejakiego czasu listy jego do rodziców niedocho-

dz. Czy niemasz jakich wiadomoci o familii, bo ja

adnych, ubom spotyka podrónych z Warszawy. Kon-

federaci w Londynie, ogó londyski i pojedynczy nasi

z Londynu na gwat mnie zapraszaj, wzywajc, abym

do nich do Anglii jecha, niewiem co im si roi.

Niemam funduszów, a chobym mia, po co? By wtych

dniach kongres arcyuczony w Liege, bardzo uprzejmie

byem zaproszony. Odpisaem, niepojechaem , bo to

kongres gastronomiczny, na co niemam. Siedz w Bru-

xelli grzybem. yj dotd z numizmatyki, z owych 700 fr.,

zarabiam na dalsze. W tych dniach zapaciem pan-

nom Piuard 500 fr. dugu komitetu narodowego, a to

tym sposobem. Zobowizaem Straszewizca, e kupi

100 egzemplarzy zdania sprawy za fr. 200, a panna Pi-

nard przyja 15 moich egzemplarzy numizmatyki w su-

mie 300 fr. Mam nadziej, e dug narodowego komi-

tetu wnet cakiem umorz zarobkiem lub oszczdnoci

i opisz jakem do tego doszed. — U jednego bankiera

tutejszego znajduj si osobliwsze dla mnie przeznaczo-

ne, bezimienne i mnie niezrozumiae 300 franków, od

Wolfa z Krakowa przez jednego bankiera wiedeskiego

nadesane. Nietykam ich, bo ich róda nie znam. Ban-

kier pisa o objanienie i to dotd nieprzyszo. — Stra-

szewicz na numizmatyce dobrze wyszed , licz mu prze-



— 83 —
szo 3000 fr. czystego. Teraz puszcza w wiat tak

nazwan moj history polsk we dwóch tomach. Pil-

nuj aby paci tumaczów, a on z nadzwyczajn natar-

czywoci subskrypcy zbiera. Strasznie mi si to do-

legliwe staje. Ostatnia to jest moja kontrybucya do

jego subskrypcyi. Jeeli co wicj publikowa mego

zechce, to bez subskrypcyi. Byt on w tych czasach

przez jednego z naszych na kilka set franków skradzio-

ny w sztychach i garderobie. Pókownik Górecki z Lon-

dynu da odemnie listów, bo jego córki przez Niemcy

przejedaj. Pisz tedy do Twego znajomego doktora

prawa w Lipsku. By atoli moe, e Górecki i od Cie-

bie zada, pewnie nie odmówisz. Co sam porabiasz,

czy kanay kopiesz, czy tylko plany krelisz? Napisz

mi o tem. Gazety grzmi awanturami szwajcarskiemi

z cudzoziemcami, musisz co wiedzie czy si w tj no-

wj grze czyli sekcyi jacy nasi rodacy znajduj, czy to

si nie dzieje z gadania abickiego, który cigle w wi-

zieniu siedzi, a zatem nie przestaje powoywa swych

znajomych. Moja pani nawet jest w kopotach i moe
si nieosiedzi.

Bd zdrów ciskam serdecznie.

Joachim.

LIST XXVIIL

Joaciim do Jana.

Bruxella, me du Cheue 28. 5 Wrzenia 1836.

Braciszku! Pewnie mój list odebra, w którym Ci

zapowiedziaem, e paczk z numizmatyk wyprawi. Pa-

czka dawno przygotowana ley, od dnia do dnia jój wy-

prawienie odwleka si, jak Twoje do mnie pisanie, bo

niesychanie zalege. Dzi wyprawia paczk trudno,

6*
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jutro jad do Antwerpii, gdzie moe nocowa bd, a to

w celu widzenia ogromnego numizmatycznego zbioru, który

si tara przedaje. Wic Twj paczki wyprawi niezdo-

am, chyba w pitek lub sobot, a potem bd czeka

wiadomoci, czy dosza.

Na abickiego wyrok zapad, e ma i w sodaty

na lini kaukazk. Jan Jezierski nawet po takiem za-

koczeniu nie mie i niechce za nim przemawia. Wiera

z boku, e matka w starem miecie raieszka. Prot

z on i kilku dziatwy, zapewne z Hugoniskiera w Bu-

sku ; musi by z Hugonkieni nie najlepij, jest to sió-

dmy roczek jemu.

Linowskiego (w Bruxelli hrabiego) spotykam czsto

i gadamy z sob i powielekro speniem polecenie Twe,

owiadczajc mu Twe ukony. Zawczoraj spotkaem go

przed domem Tyszkiewiczów: w rozmow tedy. Wszak
masz brata? I dwóch. Bo ja znaem jednego. Tak?

A gdzie on teraz? Który? Ten co by w kwaterrai-

strzostwie. adnego w kwatermistrzostwie nie byo, i t. d

Poznaj Pana. — Oeni si z Angielk, która Polaków

nie lubi. Tyszkiewicz powiada, e skoczy tak, e i m-
a ponielubi.

Podobnom Ci ju pisa e w tych czasach dug ko-

mitetu narodowego cakiera opac. W tych dniach

opaciera 500 fr. tym sposobem, kazaem Straszewiczo-

wi kupi za fr. 200 druków komitetu, niech sobie na

nich spekuluje, a te 200 fr. wzia panna Pinard. Z mo-

ich egzemplarzy numizmatyki sprzedaem egzemplarzy 15

po 20 fr. kady, a zatem 300, wzia je Pinardzianka

etc. Bdzie drukowana historya tego spacenia dugu.

Straszewicz handluje teraz obrazarai i sztycharai,

Zaleski podobnie. Niepomne czym Ci pisa, e Mi-

chaowski, oficer belgijski, oeni si z Oborsk siostr

cioteczn abickiego, jest ju ona przy nadziei. W te-

raniejszej epoce obozowj mieszka u Tyszkiewiczów.
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Bd zdrów Panie bracie, co przecie o sobie do-

nie, bo ludzie dziwuj, i gorsz, e niepisujesz.

Lelewel.

LIST XXIX.

Joachim do Jana^

Bruxella, rue du Chene 26, 19 Grudnia 1836.

Dotarem nareszcie do dawnych redaktorów dawnego

„Le vrai libera" i wydostan dla Nakwasina dane
artykuy, ale na to trzeba niewiem wiele dni jeszcze.

Wolabym to by dzi wyekspedyowa dla oszcz-

dzenia jednj poczty, ale b3'o niepodobna, a dzi mnie

nagli jeden interes do Ciebie, o który dugo pisa nie-

bd, bo by Ci drobne interesa i powody mao zaba-

wiy, a rzecz caa idzie o 200 fr., które racz w wekslu,

w mandacie do Parya niezwocznie wystosowa na imi
Leonarda Chodki, z listem do niego, którego kompo-

zytk dla uatwienia Ci tj komunikacyi zaczani, adres

do niego: Paris rue S. Germain 9. Albowiem rad-

bym nietylko pann Pinard mie zaspokojon, ale i Leo-

narda, który si w to wda (a który moe mi nieba-

wem wynajdzie zarobek nie trudny na 300, a moe i na

600 fr.). Bd tedy askaw niezwocznie te 200 fr. do

Parya wprost jemu wyprawi.

Juci czek z godu nie umrze. Pytheasz przyniós

mi prócz egzemplarzy, którymi szafuj, 200 fr. czystych

;

z egzemplarzy za, którem sobie zatrzyma, prócz mnóstwa

rozdarowanych, cokolwiek wymieniem na inne ksie-
czki mnie potrzebne, a kilkanacie przedaem, tak em
pokry koszta druku póarkusza „Obrachunku ko-

mitetu narodowego." Teraz zarabiam na zabój,
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a jak wykocz one tomy Straszewicza historyi polskij,

oraz artyku o numizmatyce polskij dla Leonarda, to

bd bogaty, tak, i w pó roku najmniej 1000 fr., albo

i 1500 spodziewam si mie. Tymczasem kuso, ale bez

braku. Drukuj przy tem po polsku malek broszur-

k, czyli ksieczk: „Polska odradzajca si,^)

która mi take co przyniesie. Masz tedy moje finan-

sowe spekulacye. Straszewicz teraz handluje obrazami

bardzo pomylnie.

Konstanty Zaleski zawsze w Bruxelli choruje. Wczo-

raj jadem z nim obiad u jednj panny, zgadao si o To-

bie, a chocia on do Ciebie cierpi moe wicj, ni Ty

do niego, tyle jednak dobrego o Tobie nam opowiada,

e panna Belanka suchajc gotowaby by Tw on.
Gada, a ona suchaa, o biegoci inyniera, o bezintere-

sownoci , o zdolnoci nadzwyczajnej zjednania sobie serc

wszystkich: widzisz tedy jakiego masz chwalc. Podo-

bao mu si niezmiernie kiedym mu kiedy powiedzia,

e Ci bracia nazwali Pater difficutatum. Konst,

Zaleski zosta handlarzem obrazów, ale na inn stop

od Straszewicza, ale tak mu nie idzie. Kaussowski

take handluje obrazami i pomaga razem i Straszwi-

eowi i Zaleskiemu.

Sotyk zjecha z Anglii do Belgium, Od tygodnia

wicj bawi w Gand, ma za kilka dni w Bruxelli nas od-

wiedzi. Michaowska, z domu Oborska, siostra ciote-

czna abickiego powia córk, mieszka u Tyszkiewiczów,

sama karmi. J. Tyszkiewiczowa swoj córk take kar-

mi sama.

Miaem teod niewiele czasu osobliwszy zbieg ludzi

;

prócz "Wochów, Francuzów, Belgów, których zawsze

dosy widywa si zdarza , byli Brazylczyk , Wgrzyn,

1) Polska odradzajca si, czyli Dzieje Polski od r.

1795 potocznie opowiedziane z 3 kartami. Bruxella. 1836.
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Hanowerzanin , Wooch, Westfal, Madegaskarczyk, Mo-

skal. Ten ostatni dawny z przypadku znajomy wielk

mi przyjemno zrobi, e nio mia wstrtu odwiedzi.

Widzenie si dugie, blizko trzy godziny, nie bez eny,

ale mu ciko byo wyj. Przyszed koo godziny

lOtj w wieczór, wyszed mao co przed pierwsz. Bd
zdrów, ciskam Ci serdecznie. Zwierkowskiemu Wa-

lentemu kazano precz z Wersalu wyjecha. Dzi wi-

dziaem Malhomma, wyszed z szpitala zdrów i wesó,

kul zachowa w karku pod opatk, a rk wada
bez trudu.

J, Lelewel.

LIST XXX.

Joachim do Jana.

Bruxell0, rue du (Iheue 26, 13 Stycznia 1837.

Moe si braciszku pogniewa za mój ostatni list,

moe go poczytywa za arty, a on by seryo rezonu-

jcy. Posdzam o nieukontentowanie, bo oddawna wy-

gldam Twój odezwy, czy niechory? Przesyam Ci pod

opiek dwa listy. Moe ten otwarty niezapóno do Cie-

bie nadejdzie, a pewnie pisa. Otrzymasz te t po-

czt sous band nasz obchód 29go. Nasi tego wy-

magali i Tyszkiewicz chcia by obecny z ca famili.

Belgowie chtni nam, zaproszeni licznie si zebrali i kon-

tenci byli, zaprosili ministrów. Feliks de Meude eksku-

zowa si, e nie móg by, bo zapóno go wiadomo
dosza. Póno dosza, bo niemoglimy wczeniej rozsy-

a. Niesychane byy trudnoci w znalezieniu miejsca.

Pochodzio to z obojtnoci Belgii ; z niechci drugich,

aby to niebyo; z trwogi trzecich z tego, e to w nie-

dziel przypadao wic ich balowy dzie. Ju desperacya
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braa, kiedym w wili poszed za bram Louvain i je-

dne z najpikniejszycli bruxelskich sal za franków 10

naj. Dodano rai do pomocy Konstantego, jak widzisz

dziwaka, kaprynika, który tego obchodu nie chcia, bo

mia portki dziurawe. I ja go mie niechcia, ale kiedy

inni dali! — Nie aj tak bardzo na tych hultajów

Litwinów. Konstanty tu teraz siedzi i zrzdzi, goy,

obnaony, nudzi si, a a do niego nasze wojaery,

których tu co dzie przybywa i grosze od niego wyci-

gaj. A có powiesz o Straszwiczu hrabi. Król Leo-

pold zapotrzebowa cztery egzemplarze, król Ludwik

Filip dwanacie etc. etc. On si mieje z nas i moe
by editorem, i paci plansz po 10 fr. i arkusz po 10 fr.

Gdyby on nie by, niebyoby drugiego. Zakupi te-

raz za 2,300 fr. 18,000 sztuk sztychów, handlarz ca
gb, ju mu za 12 sztuczek daj 1,200 fr., wola sprze-

da hurtem. Zatym teraz siedzi tu w Bruxelli. Siedzi

te znowu za nasz publikat i zbiera subskrypcy na:

OeuYres de J. Lelevel concernant la Pologne, tomów

sze, atlasów 3, cena 60 franków.^) Dostanie si z tego

tómaczom i autorowi cokolwiek. Mapy si litogra-

fuj, za napisy na kartach atlasu pierwszego autor wzi
fr. sto; za kontynuacy historyi polskiej dla dzieci,

arkuszy 7 lub 8, co take dostanie. — Co miao spo-

tka sejmujcych, to napado na Batigniolców. Musiae
to w dziennikach dostrzedz, wysiedzia si w kozie

i Walenty Zwierkowski, co mu niemio biedakowi. a-
bsio gupstwa narobi i z Krakowa formalnie ucieka

niechcia. Wydany Moskalom. Chcia on si podejmo-

wa komisów, lecz niedaem mu adnych, nie sdz aby

mia zmyla. W lirakowie senator Skorupka, deputat

do Petersburga, umar. Ludwik Dembiski, brat Hen-

1) Wydawnictwo to nie przyszo do skutku, poniewa

Straszewicz oszala, cf. List XXXV.
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ryka, przypadkiem si otru. Karol Zieliski od mo-
ckarni zatuczony na miejscu. W Wilnie jaka rgka nie-

wiadoma powiesia otra marszaka Mikoaja Abramowicza

w wasnych jego apartamentach, na haku od pajka,

gow mia potuczon. Abramowicz lubi ten mebel

i duo haków pozatyka, na których lustra wieci miay.

Jeden przyda si dla niego. W óku t zabity w wa-
snym domu stary aptekarz Gut. Niewiadomo co to zna-

czy, by to dobry czowiek, ale stary baba plotkarz.

W Poitiei-s z wielk szkod dla emigracyi umar Cypry-

siski. A tu w Belgii nasi nieumieraj, tylko si eni.
Leszczyski i Kleczyski s na wydaniu. Wypdzono
w tych dniach pukownika Bóbr., tak si tytuowa oszust.

Zapowiadaj, e koo nowego roku mas tuaczów rónych

precz wyekspedyuj, nie sdz, aby to tak rycho byo,

Rostakowski zjeda na obchód 29, ma strapienie z nie-

jakim Zegrzd, którego niegdy protegowa, a potem

potpi, posdzajc, e myla do domu wróci. Zegrzda

wróciwszy z podróy sdzi si by pokrzywdzony i wy-

toczy rzecz w dziennikach.

Bd zdrów, ciskam serdecznie

J. Lelewel.

LIST XXXI.

Joaciim do Jana.

Bruxella, rue du Chene 26, 24 Maja 1837.

Dziki Ci nieskoczone braciszku za komunikacy

kartki z dnia 27 Lutego. Stosownie do Twego polece-

nia pospieszam przesa Ci mniejsz, nabit, ta nie prze-

ciy. Przymawiasz mi, em dawno nie pisa i mcisz

.si swym kusym listem, który mógby by duszy,
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gdyby co o swych robotach powiedzia, co Ci poru-

czaj. Ale niesusznie przymawiasz, em Ci nie doniós

i uie podzikowa za nadesanie Twego dziea i projektu

osuszenia Seelandu. ^) Przebiegaem to chciwie, ile zro-

zumie mogem, pokazuj komu si zdarzy i warto. Jeli

masz egzemplarze, abo jeli nie s drogie, dobrzeby

posa do Warszawy, do Krakowa Mickiewiczowej, bo

jak ona go mie bdzie, to tam wszyscy o tem wiedzie

bd. Jeli niemasz drogi do nij, to przylej mi cho
jeden dla niej samj egzemplarz, ale nieocigajc si,

bo niebawem aduj do niej ksikow ekspedycy.

Gdybym mia kilka do dyspozycyi, tobym piknie polo-

kowa, w dobre puci rce. Wydrukowaem tu ma
ksieczk po polsku pod tytuem: „Polska odradzajca

si, czyli dzieje od jej upadku," jak bdzie wykupiona

pójdzie w kurs. W tych czasach Straszewicz mia na-

dziej sprzeda reszt pozostaych mu egzemplarzy nu-

mizmatyki, to jest egzemplarzy 300, za co mia otrzy-

ma 4000 franków. Francuz jeden targowa i nabywa

odemnie wasno, oraz bra na siebie druk trzeciego

tomu, wcale awantaowuie dla mnie. Miaem przytem

mie obrywk 400 franków za odstpienie wasnoci

przyszych wyda, rzecz bya umówiona, skoczona, i za-

datek Straszewiczowi dany, brakowao tylko podpisu.

W tem Francuz zerwa i my na koszu osiedli. Stra-

szewicz gorzej, bo wiele liczy ua 4000. Ja ow dzie-

sicink 400 miaem wykupi mój druk polski „Polski

odradzajcej si" i puci si w dalsze antrepryzy lite-

1) Seeland zowie si czstka kantonu berneskiego w oko-

licy jeziora Bienne (Biel) i Morat (Murten), gdzie le miasta

Bienne, Midau, Erlach. Cz tej krainy tworzyy dawniej biota,

dzisiaj w czci osuszone przez kana czcy jezioro Bienne

z Aar«m. Jak z powyszego listu widoczna, Jan Lelewel pro-

jektowa to osuszenie ju przed 40 laty. •
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rackie. A teraz braciszku, jeli chcesz rycho z Gróde-

ckim czyta Polsk odradzajc si, to mi pokredytuj

na jaki czas 300 franków. Jeli masz jakiego bankiera

brukselskiego, do którego k Twego miasteczka adreso-

wa moesz, to wystaw weksel na cae 300 fr., a jeli

takiego bankiera niema tylko na Pary, to chciej tg

sum podnie na dwa mandaty, jeden na 200 franków,

drugi na 100 fr. Jak skocz history polsk, któr

Straszcwicz po francuzku ma drukowa, to Ci znowu

z \Ydzicznoci zwróc. Nieszczciem, e tj historyi

polskiej po francuzku do koca dotd doprowadzi nie

mog, bez koca przeszkód, woaj: „to napisz to, to

zrób to.'' Teraz tuactwo nasze krzta si, aby si sko-

jarzy, jak mówi zcentralizowa, i o mnie si rzecz

opiera; jeden tego, drugi clice owego. I korespondencye

si mno i odwiedziny i narady, a za to wszystko mona
w kark dosta i nog wty, tak e si a nad Tamiz
zaleci. A s co buty szyj.

Odwiedzi ranie tu niedawno Karol Róycki, dosta

byl paszport do Lille, a w Lille prefekt mu pozwoli

uda si do Brukseli i paszport jak naley podpisa.

Nic to nie pomogo, zaledwie do Fontainebleau po-

wróci, otrzyma rozkaz przeniesienia si do Ag en.

U nas tu od niejakiego czasu rezyduje Roman Sol tyk,

pisaem dawnij o pobycie Ledóchowskiego, który tak

mi swemi gburowskiemi rozmowami naprzykrzy si, em
zapowiedzia, e musz unika jego spotkania i dyplo-

matycznych rozmów, jego dyplomatycznego stylu. Za

wczoraj przejeda tdy z Francyi nazad do Anglii Sa-

waszkiewicz. Straszewicz wystpi dla niego z obiadem.

Ledóchowski mia potrzeb sobie digesty zepsu i skóci

si po swojemu. A smutno byo by tego wiadkiem.

Ma tu do nas przyby Wadysaw Ostrowski,^) któremu

1) Marszalek sejmu w r. 1831,
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jakoby Austrya wymówia pobyt w Gratz. Przybdzie

tedy nowy kolos sawy narodowój, o której pewnie enii-

gracya w ciuciubabk gi-a nie zaniedba. Tyszkiewiczo-

stwo na wie si wynieli wziwszy campagne na lat 12,

a przynajmnij a ku zimie tam posiedz. Kleczyski

ma syna, a ona mu umara. Owó co z nowin miej-

scowych. List tu zaczony postaraj si, aby Cyrila do-

szed, i zapowiedz mu, e ma ksieczk nadel. Jeli

by jeden egzemplarz swój publikaty posya jeszcze, to

mona sous- ban de, ale jeli kilka, to lepiój przez

poczt, choby ceg dla wagi dooy, bo sous-bande
zagraniczna posyka bywa ciko opacana.

Bd zdrów ciskam Ci serdecznie

J o a c h i m.

LIST XXXII.

Joaeiim do Jana.

Bruxelles, rue du Cheae 26, 29 Lipca 1837.

Twój fundusz nadszed par dni zapóno, bo ju wy-

kupiem by mój druk, który pewnie masz w rku, od-

stpiwszy w handlu ksigarskim kilkudziesiciu franków,

ale to si niestao ze szkod, bo egzemplarze id taniój.

Twój za nieby zapóno, bom za jego porednictwem

wszystko w drukarniach opaci i Leonarda w polowie,

i cign teraz do zarobku historyi polskiej Straszewicza.

Zobowizany Ci jestem za te uczynnoci nieskoczenie.

Odezwaem si o te kilka set franków w tej pewnoci,

e zawsze tak kwot moesz mie na zawoanie odo-

on, tymczasem dostrzegam z listu Twego, e nic od-

oonego niemasz, nic w rezerwie, a to nam koniecznie

potrzebne.
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Zawsze to powtarzam, e jeli moesz cho jeden

jeszcze egzemplarz swego projektu o kanaach i repliki

nadesa, toby mnie i wielu innym rzecz mi uczyni.

W tych czasach wstrzymaem si z przesaniem ksiek,
bo mi pisz, e wiele osób jest znowu kopoconych,

a mianowicie ksigarz Czech w Krakowie, i wiele innych

osób. Podobno nawet i w Warszawie niektórzy pos-
dzeni o komunikacye z emigracy s turbowani. Lubo
widziaem w tych dniach kilku co si ciesz, i do nich

teraz mielój z Warszawy pisuj.

Kleczyski si tu oeni we trzy miesice po owdo-

wieniu powtórnie. Podobno, e jeszcze tu lubowin b-
dziemy mieli kilka. Gordaszewski przyby i z Kausso-

wskim wydaj dziennik, i) w pierwszym numerze chwosnli

Sotyka, który widzia jak z wycelowanój przez niego

armaty kula zrzdzia Paszkiewiczowi kontuzy, a który

teraz we Francyi u wód w Vichy.

Majc tu dosy zatrudnienia, moebym sobie przy

oszczdnoci pdzi dni spokojne, rezygnacyi i oczekiwa,

gdyby nie emigracy, bo rucha si teraz na wszystkich

punktach ywiej ni kiedy, a chocia powinienbym by
w tym razie uchylon, wszelako opiera si to rónymi
kanaami o mnie, i srodze mnie niepokoi, intryg peno,

poruszone znowu animozje. Emigracy chce si w jedno

spoi, a tyle przeszkód. Mnóstwo przytem innych pro-

jektów, planów socyalnych i militarnych. W tych czasach

miae mie wizyt i pytano mnie, czy nie odmówisz

kontrybuowa swem wiatem do rónych planów. Upe-

wniem, e nie odmówisz swj posugi i nie bdziesz

ostatni, ale eby si wstrzymali w tych czasach z odwie-

^) Gordaszewski i Kalussowski: „Ziemianin Wszerada,"

pismo powicone gospod,irstwu, rolnictwu, rzemiosom etc,

Bruxela 1837.
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dinami, bo mocuo zatrudniony, i oderwa si od obo-

wizków nie moesz. Wnet Ci przel now odezw
nasz, oraz arkusik o nowego rodzaju monetach, o któ-

rych dotd nie pisano. Mirski z Algieru do mnie pisa,

dzi mu odpisuj, chce kojarzy Sowiaszczyzn i z ni
nasz emigracy, moe przez Algier.

Gródeckiemu przesaem te „Polsk odradzajc,"

zapewne mu j odda, co o tem mówi, jak mu si ona

wydaje.

ciskam serdecznie

J. Lelewel.

LIST XXXIIL

Joaeiira do Jana.

Bruxella, rue du Chene 26, 28 Padziernika 1837,

Ju ja od wielu tygodni wiem o nieszczciu naszem

!

Po wiele kro braem pióro do rki, aby Ci o tem uwia-

domi, i niemiaem serca, a si nareszcie bezporednio

z niejakimi detalami doczytujemy o tem, co dzienniki

nasze tuackie kwapiy si donosi. Zgasa nam na-

dzieja pocieciy, jakmy sobie jeszcze obiecywa mogli,

zerwa si wze licznj familii, cios to ciki i dla nas

najdolegliwszy.^)

^) Tem nieszczciem bya mier matki, Ewy z Szeluttów

Lelewelowej. (Ojciec Karol L. umar ju 29 Listopada 1830 r.)

O tym smutnym wypadku pisa Prot L. do Joachima 23 Sier-

pnia 1837 r. Najwikszem nieszczciem dotknita Twoja ro-

dzina. Co jej byo najdroszego, Najwyszemu podobao si

powoa do siebie. Dnia 28 Lipca, o godzinie 8 wieczorem w
rodfi zasna. Zacza by sab w Niedziel, clopiero we
Aktorek dali zna synowi i córce starszej. Syn zjecha z do-
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O saboci Krysi ^) dawno wiedziaem. Ale mnie

wtedy razem uprzedzono, e podobnie sabe jj siostry.

e t te karteczki puszczane niechc nam szczegóów

wypisywa, zwiastuj nam nieszczcia, a o zdrowiu, o po-

wodzeniu rzuty ogólne, niewyrane.

Licytacya, o którj jest wzmianka, jest urzdowna
z naszego powodu. Rodzestwo by jej niecbciao, ale

tam pójdzie na sprzeda biblioteka.

Dobrze to czyni zabiegi, aby to i owo w ydowskie
nieposzo rce, ale te zabiegi mog by prawdziwie ko-

rzystnemi, bo w obliczeniu porcyi, porcye konfiskaty

w gotowinie policzone bd.
We wzruszeniu w jakieme pisa swój list, nie na-

napisae mi bracie, czy Ci doszy egzemplarze mojego

maego dzieka „Polski odradzajcej si," na któr mi

fundusz zaawansowa. Nie le to przyjte. Oprócz roz-

danych egzemplarzy 400 ju sprzedaem, teraz sto po-

syam, a pozostaje mi reszty na spienienie 200. Dotd
tedy pokryte koszta 300 fr. i zarobku 200, a jeszcze 200

spodziewane. Zjawiy si niejakie krzyki, a te podniós

Barzykowski chcc broni Gustawa Maachowskiego, ale

ktorami, aby da ratunek, ale napróno. Córka zapóuo, s druga

wielce na tein cierpi, e odlego nie daa jej usuy i by
przy najukochaszej matki zgonie. Fucblina z nóg posza wyej,

a tej zaradzi niemogli. Ach Boe! nie spodziewaa si rozsta

si z tym wiatem, zajta caa szczciem swych dzieci, trapic

si, e ich niemoe widzie i przycisn macierzysk r^'k do

svyego ona. Prosia Najwyszego, by Was raz jeszcze widzie

moga. Nie speniy si jej yczenia, lecz tam moe uprosi

wicej dla Was szczcia. Pamitaicie na jej yczenia, e j%

szczliw robio, kiedy widziaa dobr harmoni i e rodze-

stwo Bi kochao. Tego miesica bdzie licytacya po niej ru-

chomoci, ale dzieci nie dadz ydom zabiera pamitek. Kochaj

zaws/e Ci yczliw. Bil zdrów, nie zapominaj o mnie.

^) Krystyna z Kiciskicii Ptitocka.
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pfawda, e te wrzaski s niezgrabne. Napisaem tam to

com w swoim czasie mówi, i nic wicj. Nie wierzyli,

a maj skutki. Wybacz, e Ci dugu zwróci nie po-

spieszam. W tulactwie i zagranic niemam innego, bo

i Leonardowi opaciem. Ale teraz tylko dochodem

z „Polski odradzajcj" yj, sil si koczy History

Polsk przez Straszewicza zapowiedzian, ale jak mi

daleko do koca, jak praca trudno idzie, to niedowypo-

wiedzenia. Coraz gorzj, siy ustaj.

Wkrótce przel Ci broszurk „O koronie polskiój"

i „o monetach baznów," ^) jedno i drugie dla rozrywki

w strapieniach naszych.

Kopot mam niesychany w tych czasach, bo si

zblia 29 Listopada, a wiara nasza chce odezw. Zjawio

"

si przytem podobiestwo, e ma by szeroka amnestya

udzielona. Jaki D'abny z Petersburga i Miinhneines

z Warszawy jed po emigracyi i uspasabiaj do tego,

tymczasem odbieram nalegania, aby da iniciatyw do

manifestacyi przeciw temu, bo mnie chc zawsze na

sztych wysadzi.

W tych czasach cudzym kosztem przedrukowywam

Historyk polsk dla dzieci, -) w nadziei, e nietylko koszta

si wróc, ale co i dla mnie si okroi. Chcia tego

i fundusz na to awansowa Waleryan Pietkiewicz. W tych

czasach móglem by mie 60 franków za Pytheasza, któ-

rego 15 egzemplarzy Waleryan Pietkiewicz sprzeda, alem

to przeznaczy na Zaliwsk i jj dzieci, bo bardzo biedna.

Dla zarobku stoowaa, pozarywali j stoownicy do 700

1) LacouronnedePologne et sa royaute. Rouen,

Bruxelles w roku 1837. — Mounais de fous. Lille 1837. To
samo po polsku: O monetach baznów i niewinitek, przekad
z francuzkiego Henryka Kaussowskiego. Bruksella 1837.

2) Dzieje Polski potocznym sposobem opowiedziane.

Bruksella. Kaussowski i Spóka 1837.
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franków, od jej uszczuplono. Pietkiewicz sprowadzi

j i dzieci do Tours, gdzie sam mieszka i przyjació zna-

laz, bdzie to wielka ulga.

Od niejakiego czasu bawi tu Gordaszewski.

ciskam Ci braciszku serdecznie.

Lelewel.

LIST XXXIV.

Prot z kraju do Jana, a Jan w kopii

do Joachima.

Bern, 23 Grudnia 1837.

W dniu wczorajszym lat poprzednich i bardzo po-

przednich, zgromadzeni w koo matki naszej w komple-

cie skadalimy hod najcnotliwszej z matek. O jake
w biegu lat tych siedmiu dawaa nam si uczu prónia

nas otaczajca, a wreszcie podobao si Najwyszemu
powoa kochan nasz matk, i dzi to jest pierwszy

dzie uroczystoci tej, któr niegdy z radoci, dzi

z nieukojonym alem przepdza trzeba. List Pani Dobr.^)

1) Nie umiemy czytelnikowi wytumaczy dla czego ten

list Prota L. do Jana pisany, jest przecie formalnie wystoso-

wany do jakiej kobiety. Albo bya to forma ostronoci, albo

te list ten szed na rce jakiej damy, moe pani Mickiewi-

czowej w Krakowie. Nie umiemy take powiedzie, kogo oznacza

„Owczarz", którego odwiedzi wybiera si Prot L. z rodzin. —
Podajemy kilka objanie dotyczcych osób wymienionych w tym

licie. Mikoaj Moroz by wieloletnim przyjacielem rodziny Le-

lewelów, pomocnikiem Karola Lelewela w jego urzdowaniu

w komisyi edukacyjnej. — Stanisaw Deszert syn Józefa sekre-

tarza króla Stanisawa Augusta i Maxymiliany Cieciszowskij,

zatem krewny Lelewelów. — Tak samo im krewny Wacaw u-
szczewski, syn ministra Jana Pawa i Aleksandry Ciecis^rowskiej.

Listy J. Lelewela. Tom II. 7
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z daty 12 z. m. odebraem. Mio nam byo wyczyta

w nim tyle wyrazów przyjemnych i interesowanie si na-

sz famili. Wywzajemni si pragnc dzie dzisiejszy

obraem i powiciem na odpis ten, sdzc e jeszcze

tem oddam cze szanownym popioom. W roku bie-
cym uwaalimy, e stan zdrowia matki naszj czsto si

pogarsza, a lubo nastpoway poprawy, widzielimy atoli

potrzeb by ostronym i dla tego staraem si i czsto

bywa w Warszawie i czsto miewa wiadomoci. Dnia

20 Lipca we czwartek zastaem matk zupenie dobr.

W pitek pisaa do mnie zaspakajajcy list, który w so-

bot odebraem. Tymczasem w sobot dostaa nader

mocnego rozwolnienia odka, to trwao przez niedziel^

przez poniedziaek zmniejszyo si, ale byo nader wielkie

osabienie. We wtorek z rana Moroz wyprawi kobiet

z listem do mnie. List ten doszed nas we wtorek z zmro-

kiem, gdymy byli na imieninach ssiada Jakóba. Pisa

Moroz: „Lubo niewidz niebezpieczestwa donosz je-

dnak, e JMDobr. jest saba." — Nazajutrz we rod na

godzin lOt z rana z Wernerym znalelimy matk
ubran, wpó lec na kanapie, z ca przytomnoci

opowiadajc swoje cierpienia, i uprzejmie nas witajc.

Wernery zlk si widzc cae ciao zupenie zimne, ka-

za zaraz i w óko, lekarstwa i inne pomoce ci-

gle co kwadrans powtarzay si, lecz powoli siy saby,

wadze ustpoway. Wernery powtórnie by o drugiój,

nadzieja w niego wstpia. Okoo 4j przybyli Nosa-

Wspomnione dzieci : Tadeusz, August, Hugo, Wiesawa i Helena,

s to dzieci Prota Lelewela. — Nosarzewscy i Majewscy bez-

poredni czonkowie rodziny, bo obie panie Lelewelówny z do-

mu, jak to ju wyej wspomniano. — Okrzeja dziedzictwo Cie-

ciszowskich. Wymieniona w licie pani Felicya jest to ona
Adama Cieciszowskiego, Roztworowska z domu, a Stefania, He-
lena i Aleksandra Dmochowska jej córki, Adam za syn.
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rzewscy, ju do nich niemówia, o godzinie 8ej 28 Lipca

po przyjciu Oleju witego w przytomnoci Wernerego

Bogu ducha oddaa z t spokojnoci, z jak sprawie-

dliwy wiat ten opuszcza. Otó Pani Dóbr. ma -
dane szczegóy. Wielkie zapomnienie z strony pana Mo-
roza, e niesprowadzi wczeniej doktora, lecz z bliszego

rozpozoania rzeczy si pokazao, i w sobot nogi, które

dotd cigle byy opuchnite, cieniay byy zupenie,

puchlina zatem wesza w rodek, a na to niebyo spo-

sobu. Spad zatem na mnie nader smutny obrzdek

i formalnoci. Oficya Kotowski zaj si naboestwem.
W wieczór exportowa na czele swego kleru do swego

kocioa, nazajutrz po cao rannych naboestwach wy-

prowadza z liczn ksiy asystency. Zoono ciao

obok ojca naszego, niewiele osób z familii towarzyszyo.

Nosarzewscy, ja, pan Deszert St. , Wacawowie uszcze-

wscy, siostra ony mojój z mem, to jest Wroscy z Kra-

kowa obecnie w Warszawie, Szymanowski Felix i jeszcze

kilka osób askawych skaday cay orszak poczciwój ko-

biety! Nastpiy formalnoci, ostronoci z powodu

niewszystkich obecnych dzieci i dotd to jest niejako po-

koczone. Dalszym daniom zadosy czynic bd ko-

lejno na wszystko odpowiada. ony mojj zdrowie

jako i moje dosy dobrze utrzymuje si, siedziemy po

uszy w rozmaitych zatrudnieniach. W lecie 1836 ona,

Hugu i Wiesawka uywali wód Buskich; lata zeszego

mielimy zamiar poradzi si Owczarza, co nam bardzo

podobao si, bo mielimy nadziej nawiedzi Pani Dóbr.

w jj progach, lecz tyle byo przeciwnoci, e ani Owcza-

rza poradzi si, ani te powtórzy wód Buskich niemo-

na byo. — Teraz Hugu jest w kuracyi Wolfa Maury-

cego, on i Wiesawka s skrofuliczni nader. Hugon tak

may, e kwesty robi mona, czyli on co bd ronie.

Jeli kuracya Wolfa nieokae si skuteczna, trzeba b-
dzie znowu przedsiwzi jak z nim wdrówk. Zre-

7*
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szt oba chopczyki Hugu z Gucikiem dobrze si apli-

kuj, i s prawie na jednej stopie instrukcji. Zostaj mi

mówi o Tadeuszu, z którym take w tym roku obfi-

tym w smutne wypadki mielimy przejcie, — Dziao

si 30 Sierpnia o 11 przed poudniem. Z przejadki

konnj wróciwszy,; sam uwiza konia w stajni i schyli

si dla podniesienia mioty za koniem lecj. Ko mody
silnie wyrzuci zadem i uderzy Tadeusza w czoo pomi-

dzy oczy. Powalony zdoa si zerwa i dobieg do sa-

dzawki dla przemycia otworu gowy. Gdy go sucy
przyprowadzi do domu, zaraz z on przemywalimy

ran zimn wod. Jeszcze po przemyciu zdoa si sam

rozebra, lecz w minut kilka porway go konwulsye naj-

silniejsze. Pewni bylimy, e w tych skoczy, w prze-

cigu pó godziny dwukrotnie byy. Dostalimy wkrótce

13 pijawek z Cygowa, przystawione za uszami mocno

cigny. Jakkolwiek przytomno odzyska, nic jednak

niewiedzia o tem, e mia pijawki przystawione. Za-

ledwie pijawki odpady, nadjecha doktor Knorr z Mi-
ska, natychmiast krew mu puci, rozszerzy ran roze-

rzniciem na krzy skóry, sondowa i znalaz zaman
ko, tu nad lewem okiem. Nie tai nam wielkiego

niebezpieczestwa, jeli i druga ko jest nadwerona,

co wnosi z konwulsyi, które naruszenie mózgu spowo-

dowa mogy. Niechcia sam odpowiada za niego

wic ju wysyalimy po Kielca, kiedy cige starania

i okadania gowy lodem okazay zmniejszenie si go-

rczki. Dodao to odwagi Knorrowi i wstrzyma wy-

syk. W 18 godzin po uderzeniu ju bardzo mao
mia gorczki, dzie i noc cigle lodem co kwadrans

odmienianym przez godzin 48 odsuna si cakiem,

a w nas wstpia nadzieja. Odtd prdko kuracya po-

stpowaa, przez trzy tygodnie rana bya otwarta,

a w trzecim tygodniu ju pozwoli mu doktor jecha

z nami do Szydowa. Rana bya znaczna, oczy w okó
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czarne, nos midzy oczami zbity, nosem te materya od-

chodzia. Od czasu tj katastrofy bardzo duo urós,

nie wiele odemnie jest niszy, zosta mu gboki dó
w czole i szrama nad okiem. Wieslawka szybko ronie

i niedeformuje si. Helenka, o któr Pani Dóbr. tro-

skliwa, czyli ma dobr mamk, dnia 4 Lutego skoczya
lat 2, ju 16 miesicy mija jak odsdzona, naley ju
do wszystkich figlów rodzestwa, kochana dziecina. Do
tych dwóch dziewczynek wzilimy Niemk, przybdzie

od N. R. Chopcy i w niemieckiem postpuj, dotd i do

Wielkijnocy mamy modzieca nieoszacowanego. Cho-
pcy profituj, przywizany do domu i do dzieci, ale j-
zyków nieszczególnij wiele, wdziczni mu jestemy za do-

zór Tadeusza w czasie katastrofy. Co to bdzie dalj

z Tadeuszem robi? Nosarzewscy kupili sobie wiosk

wygodn i tani o 2 mile od nas pod Jadowem, maj
tam dobre ssiedztwo, rzadzij u siebie bywamy, zwa-

szcza w zimie. Byem w wili Ewy z Tadeuszem po-

winszowa solenizantce. S zdrowi; ona w tym roku

miaa przypadek, gdy na zym przejedzie z obawy wysko-

czya z pojazdu i wybia sobie lew rk w pierwszym sta-

wie. Zaniedbaa to, cierpiaa i teraz rka krzywa i gruba.

Obiecali nam si w Nowy Rok. Nastrczylimy im gu-

wernantk Niemk mod, maj ju j w domu, ma
uczy jzyka niemieckiego, francuzkiego, angielskiego,

rysowa, malowa, muzyki, gra i piewa dobrze. Oby

tylko szanowa j umieli. Pierwsze to jj miejsce, tylko

co z berliskij edukacyi wrócia. Jeszcze po polsku

nie umie. Matka jj dobra guwernantka jest u Mora-

wskiego prezesa dyr. gównój tow. kredytowego, a Ewcia

bardzo ju potrzebuje starania. O Majewskich mamy
wiee od nich samych wiadomoci; znowu on sam cho-

rowa bardzo, ale obecnie s zdrowi. Po dwunastoletniej

niebytnoci, w tym roku przed w. Michaem, z ca
nasz rodzin prócz Helenki bylimy u nich. Rok ten
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bardzo nie dobry w ich okolicy, zupeny maj nieuro-

dzaj, a prócz tego innych widoków przemysu niema

Obiecuje sig Majewska przyby do nas skoro bdzie sanna.

Otó wszystko z domu naszego, O Okrzeji tylko mog
donie wiadomoci do 9 Listopada. Pani Felicya ze

Stefani i Helen wracajc z Warszawy byy u nas, ona

sama radzia si Malcza, co ma robi ze swojem zem
zdrowiem. Dmochowska zupenie bya zdrowa. Adam
dobrze si uczy. Biedna ta matka, cztery panien w domu.

Koo domu niema dla nich widoku, a niema sposobno-

ci gdzie indziej je pokaza.

LIST XXXV.

Joachim do Jana.

Bruxella, rue du Chene 26, 1838.

Niedziela po popielcu, pónoc mina. miechu,

cbichu, wrzasku, pisku, trbienia, hukania peno pod

memi oknami, po placu i ulicy i po caem miecie. Jesz-

cze wszystkie kawiarnie, kabarety, estaminety, szynko-

wnie otwarte, jeszcze wiele sklepów z cackami dziecin-

nemi, i towarami norymbergskiemi , tabacznemi etc.

otwartych. Masek peno, maski kr po miecie, od-

wiedzaj jeszcze otwarte drzwi i domy. Taki si prze-

ciga ruch, rozruch wrzaskliwy po Bruxelli, którym

zwykle zabastowywa maskowanie si ostatnich dni kar-

nawaowych. Uwijay si maski cay dzie jasny, tu-

k si po caj nocy, jeszcze z nich jutro niejedn

napotkasz. Masz obraz Bruxelli w czasie kiedy niniej-

szy list do Ciebie pisz.

Pisz z powodu Babskiego, który do ranie pisa,

i o którego do mnie pisano z Epinal. Nieodpisuj
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Babskiemu, ale poniewa uwiadamia mi, e wzgld

u Ciebie znalaz, to mu winszuj i ycz serdecznie, aby

z tego jak najduej i jak najpomylniej korzysta.

Nigdy mu nic zego i szkodliwego niezrobiem (tak jak

nikomu), a moe jak przysug nawet, o którj nie wie.

A poniewa do Epinal odpisa musz, wic sowa odpi-

su tu powtarzam, aeby raczy braciszku przy okazyi

to wszystko, co o Babskim pisz, samemu Babskiemu

komunikowa, i odczyta. Do Epinal napisaem tak:

„Wiemy, e pan Babski przyby tu do Belgium i do

Bruxelli z cudz on i opuci z ni razem ten

kraj, nie z powodów politycznych ani dla Szostakowskie-

go, ale dla tego, e jej m w ich lady nadbieg.

Wszyscymy tu w Bruxelli wiedzieli o tern, niewdajc

si cale w t spraw. Z miejsca, w którem dzi pan

Babski si znajduje, pisa do mnie, abym mu nieszko-

dzi. Nigdym mu nieszkodzi i szkodzi niemyl, zapy-

tany przez Was prawd pisz. Rozumiem, e i wy mu
szkodzi niebdziecie , mianowicie kiedy go u was ju
nie masz. O jego przejedzie przez Epinal tak zapo-

mnijcie, jak my niepamitamy, e tu w Bruxelli by."

Wreszcie i z tem, co odpisuj niespieszyem si cho
gorco i nagle i nie bez powodów zadano. Opóniem,
aby bez mego wraenia rzecz si albo wyjania sama,

albo podstyga. Ale dosy tego, bo niewarto.

Podobno w tym roku pora pierwszy do Ciebie pi-

sz, a zatem moe by, e jeszcze niewiesz o wielkim

kopocie moim. Ju trzeci rok pracuj z duym tru-

dem i oporem nad History Polsk przez Straszewicza

zapowiedzian. Blizkim bdc koca wzywaem go aby

zjecha z kocem Listopada do Bruxelli, obieca przyby

najpónij na nowy rok. Zamiast do Bruxelli ze swoj

oblubienic i przychówkiem obróci si do Parya i tam

na kilka dni przed Nowym rokiem zwaryowa bez na-

dzieji wykurowania. Có ja teraz poczn? Popltane
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rzeczy, od dwóch miesicy woam, abym si móg wy-

wika i dotd rodka niema. Przewoka czasu niesy-

chanie cika , a antrepryza niewiedzie jaki jeszcze obrót

wemie. Niebyo midzy nami adnych ukadów i nic

mnie niewie prócz obietnic, jakie jemu samemu dla

niego samego robiem. Nic on mi niezaawansowa , a to

pokupowa tómaczenia, czyli prawo od kilku tómaczów

wydawania tego, co oni tómaczy myleli. Po wikszj

czci tómaczenia te na nic si uieprzyday, ale s za-

pacone. Ja mam swoje, Ale subskrypcya jest zebrana

na rachunek Straszewicza. Atlas prawie skoczony na

jego obstalunek, lubo nieopacony. Chaos, a przyjaciele

i krewni kurateli stanowi nie chc i niema z kim ga-

da. Dugów huk, dotd nieobliczone.

Do tego kopotu mego przyczynia si Kaussowski

opóniajc niesychanie przedrukowanie Historyi polskij,

któraby moe co przyniosa. Polska odradzajca przy-

niosa mi okrgo i czysto 400 fr. , ale i jej ju niema

i ten z nij fundusz si dojada, a dugów dosy i du-

y si przyjdzie. Nim co bdzie rosa oczy wyje.

W tych dniach jad do Antwerpii dla dwóch inte-

resów: 1) dla ulokowania zapaek Kopczyskiego, który

ich fabrykacy niezmiernie ulepszy; 2) dla zbierania

materyaów do numizmatyki. Za par tygodni znowu

tam na par godzin podjad, a potem do Lou-

vain, do Tongern i do Liege. Jak te drogi odbd, to

w Maju moe Tyszkiewiczów okolice Charleroi i Mons

odwiedz, to jest Jana Babtyst Gendebien, numizmati-

ków montoskich. Dzi po kilku leciech niewidzenia

zajrza do mnie Zawisza, brat p. Arthura. Napisz te

kiedy, jak Ci si powodzi. Niepomne czym Ci o mo-

netach baznów broszurk polsk przesa, czy nie.

ciskam Ci serdecznie.

Lelewel.
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LIST XXXVL

Joachim do Jana.

Bruxella, rue du Chene 26, 3 kwietnia 18'38.

Moe si z nioiejszym opóniam nieco braciszku!

Ale bo Twój ostatni, z daty 10 Marca, napada na

mnie w wielkich tarapatach, uwaam, e si zmiu
z moim, w którym o Babskim pisaem, a nadszed w mo-

ment, gdy wróciwszy z Antwerpii miaem nawa roboty

numizmatycznej i umówion drog do Liege , któr tym

bardzij p?-zedsibraem, e byli tacy, którzy tu zjedali

w celach fetowania mnie, czemu nie rad byem. Sdzi-

em, e podró moja przecignie si ze cztery tygo-

dnie i zrujnuje mnie do ostatka, ale tak si niestao.

T ra nic niekosztowao mnie wicej nad to, cobym

by w tym przecigu w Bruxelli wyda. — Sdziem, e
z drogi odpisz Ci, sdziem nawet, e bd mia duo
czasu w intervallach do innych robót, które z sob wzi-

em, ale taka bya amatorów rado, uprzejmo, nabi-

janie si, e momentu wolnego nie miaem, a caa po-

dró bya istotnie jedynie numizmatyk zajta. Wróciem
tedy nadspodziewanie wczenie po rónych przygodach

i fatygaci, które wiele trudnij znosi poczynaem. Wró-
ciwszy zastaem nowy kopot, który mi przez par dni

wszystkie godziny zajmuje, a to jest odwiedziny i dru-

karnia Kalussowskiego. Odradzaem mu, aby jj nieza-

kada; zaoy, a zabierajc t, któr u Belga Yogleta

miaem, przymusi mnie do drukowania u niego, do

przedrukowywania mj Historyi polskiej. Nie mogc
utrzyma swej antrepryzy, wszed w kompani z druka-

rzem belgijskim Lejeune, niezwaajc na szczere prze-

strogi i odradzanie. Ztd i dla niego uranoyo si
kopotu i przewok w przedrukowaniu. Niedugo Le-
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jeune kryje si i cay dom jego chwieje. Radziem
Kaussowskiemu, radz mu i prawnicy, aby si odczy
i ze sw drukarni odosobni i wyniós. Kaussowski

baamuci trzy tygodnie, w robotach zupena przerwa.

Dzi, gdy chce si wynie, Kleczyski wspólnik prze-

szkadza, bojc si z Kaussowskira wicej straci, ni
z Lejeunem. A moje przedrukowanie przerwane. Po

niemaych sporach, reflexach dokazaem, e mi od-

dano, co ju wydrukowano, e druk mimo rozerwania

i odmtu obecnego postpuje znowu, a za kad form
niezwocznie im paci mam. Trzeba na to poyczy
grosza. Taki mój stan przecignie si co moe by naj-

krócj dwa miesice, a moe trzy. Tymczasem ze Stra-

szewiczem do koca doj nie mog.^) On jeszcze po-

cignie i nikogo niema dotd ustanowionego, coby w jego

interesie dziaa. A przeto i jego Historya polska i Nu-

mizmatyka s cigle zahaczone i popchn ich nie

mog przez aden sposób. Nad twoj chorob bolej

niezmiernie, a niemniej nad kuracy. Bodaj wolabym
nosi wole podbrodowe, nieli si kurowa znanemi spo-

sobami. Wole defiguruje, zdrowia nie rujnuje, kuracya

niszczy wole, ale wprowadza dezorganizacy w ca
budow czowieka. W Londynie wielka midzy oaszymi

awantura. Pomidzy fidelisami Czartoryskiego poodkry-

wano szpiegów, którzy nos swój i w angielsk dyplomacy
wrazili. Jeden z tych ichmociów wcisn si nieda-

1) Choroba, a potem \f r. 1840 mier Straszewicza przy-

prawia Lelewela o nie mae straty, ^Najpierw, e zamierzo-

ne wydownictwo kilku tomów z dziejów Polski we francuzkiem

tumaczeniu nie przyszo do skutku, powtóre dla tego, e Van
der Maelen, w którego instytucie geograficznym zosta wyko-

nany atlas dla tego wydawnictwa, uczepi si z swoj, preten-

sy, 600 franków wynoszc, naszego uczonego, który ja te
Z czasem zapaci,
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wno midzy nas tu w Bruxelli, jeszczemy go nieroz-

pozDali.

Dotd adeu medyk do nas nie przyby, ani Baczy (?).

Ks. Mirski przyjeda do Bruxelli wróciwszy z Liege,

znalazem jego depesz datowan z Marsylii.

r Gródeckiego pozdrawiam — pisuj te czciej.

ciskam ci serdecznie

Lelewel.

LIST XXXVIL

Joaciim do Jana,

Bruxella, rue du Chene 26. 7 Maja 1838.

Bruxella jest miastem wielkij swobody, wolno po

caem miecie doki na przechodzcych otwiera. Do

suterenów okna na wszystkich trotoarach podobne kra-

ciate dziury maj. Przed kilk dni widziaem, jak dzie-

cko w podobnej kracie wykrcio nog. Wczoraj osu-

na mi si lewa noga i a po kolano zapada. W sku-

tek tego nowo kupione portki a do kolana na przodzie

rozszarpane, i cay bok nogi naleycie starty, i zawsze

lewa noga! Bodaj co zego z tego uiewyroso. Przed

kilku laty przy swobodzie bruxelskij wyrzucon na ulic

blach elazn skaleczyem si w lew nog, a wprzód

ju w Bruxelli wywrotem na ciasnych i lichych tro-

toarach zbiem j sobie. Przed dwiema laty trci-

em si acuchem pod ydk, stukem sobie t
sam lew nog, zrazu byo jako tako, w tydzie nagle

obrzka, poczerniaa, puchlina ogromnie rosa, miaem

biedy wicj dwóch miesicy, i chodzi dugi czas nie-

mogem. Wczoraj znowu lewa noga i jeszcze portki

rozdarte. Gdzie cienko tam si rwie.

Piszesz e „podobny koniec z antrepryzy Strasz-
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wicza by przewidziany z tego wszystkiego, co Twych

uszu dochodzio." Zdaje mi si, e trudno byo przewi-

dzie, e Straszewicz dostanie pomieszania, on temu nie-

winien. To atoli pewna, e on jeden w bardzo trudnem

pooeniu mojem poda mi rk, jego nieszczcie jest

i mojem. A jeeli po rozjanieniu jego interesów znajd

znowu obrót i jakiego antreprenera, zawsze z wdziczno-

ci powtórz, e wszystko winienem Straszewiczowi, bo

on mi otworzy drog, drugich omieli. Jego stan te-

raz jest okropny. Wyndzuiony, osabiony, oczy obka-
ne, policzki zapade, podrapane i pokrwawione, broda

sterczca, dogorywa. Wszake o moich niedogodnociach

i kopotach niepisz do rodziny, mogliby si tern zbyt za-

frasowa, nad siy szarpa, niech myl o podrastaj-

cych dzieciach, niema u nich zbytku.

Notatka któr mi przysa zawiera prawdziwe okro-

pnoci. Chocia to dawno, cho urós, troszcz si o roz-

bit gow; a frasuj bez koca nad okietkiem, co za

nieszczliwa istota!^) Wzywasz mi abym pytania za-

dawa, jakie? Radbym wiedzia o bliszych i dalszych

osobach, przedewszystkiem o ich powodzeniu; a potem

o tern i owem, o czem jak widz z ostatniej notatki wol
niepisa. Niechc ich ani kwestyami kopocie, co napi-

sz to dobrze. Poleciem by niektóre sprawunki jedne-

mu podrónemu, miay by w om miesicy zaatwione,

ju upyna poowa roku i niema, wida e by niemoe.

Jakób, o którego pytasz, zdaj mi si jest Gerlicz,

Ten co Ci oprócz Babskiego odwiedza, którego kwe-

styonowa nieznawszy go, niemiarkuj ktoby by, moe

1) Odnosz si te sowa do listu zamieszczonego pod nr.

XXXIV i wiadomoci z niego zaczerpnitycli o synacii Prota,

Tadeuszu, który sobie czaszk rozbi, i chorowitym Hugonie,

którego tu z powodu jego maego wzrostu stryj i zarazem ojciec

cirzestny okietkiem nazywa.
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on wcale tu u nas nie by. Gdy niema na pimie, to

niewierz takiemu.

Przedrukowanie historyi polskij si koczy i w tych

dniach, moe za tydzie, lub za dni dziesi zupenie

j odbior. Jak widz pienidz Ci korci i chcesz

gdzie kapitay lokowa, e si tak nastrczasz i nabi-

jasz, abym od Ciebie grosz zaciga. em rycho na

Twój przedostatni Hst nieodpisa, przyczyn tego wa-
nie byo, em niemóg si zdecydowa, czy od Ciebie

bra czy nie, bo przesyka mandatu zawsze kosztuje-

Jeli masz u siebie bez poyczania, to przylij 200 lub 300

fr. Jeli jednak masz poycza, to nie czy tego, bo

i ja tu bez trudu poyczy mog. Jeli tedy niemasz,

chcij mi rycho odwrotn poczt uwiadomi, bo stoso-

wnie do tego rozporzdzenie grosza zrobi, Jeli niena-

delesz to pierwszy grosz cign dla siebie
;
jeli nade-

lesz to ten pierwszy grosz przeka na Waleriana Pie-

tkiewicza, który mi na ten druk 310 fr. zaawansowa.

A lubo mu nic nagego, z tem wszystkieni jakem Ci to

kiedy pisa, ma on wydatki, bo si zajmuje losem Za-

liwskiej i na jej dzieci expensuje.

Ten papier, na którym pisz, nieco dziegciem mier-

dzi, bo jest echt moskiewski, prosto z Moskwy przez am-

basad Pahlena mnie przysany. Obwija on jedno dzieo

Czartkowa o Numizmatyce rosyjskij, z listem Siergieja

Strogonowa kuratora uniwersytetu moskiewskiego, który

mi wzywa do dalszj korespondencyi. Odpisuj mu
w tych dniach i wzajem jako dar le mu o monetach

baznów i inne ulotki numizmatyczne, widzisz e czo-

wiek yje.

Ale oyliby niemona zamiast pyta przesa do

kraju exemplarzyk o monetaeh baznów: wszak to nie-

winitko. Na wszelk ewentualno, co si zrobi da,
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coby mona u kasztelanowej^) zaatwi, przel ci pod

opask jeszcze jeden ezenaplarz bazeski, i sztych gro-

bowców, nieparaitam czy je mia. Pewnie w nich znaj-

dziesz bdy. Bd tam ze trzy exemplarze, to jeden

destynuj na poznaczenie bdów, a pooznaczawszy po-

odstrzygasz biay papier i wycite bdów poprawki

w licie wolnym czasem mi przylesz.

Teraz mam mego towaru, to jest mj pracy na 2 do

3000 fr. wartoci. Miabym je dzi, gdyby Straszewicz

by zdrów, niemiabym adnego dugu, miabym 500 fr.

w kieszeni, coby mi spokojno jednao i cige widoki

dalszych dochodów. Wicej dwóch lat na to pracowa-

em. Dzi choroba jego zamcia, a niemaa to kwestya,

czy na jego miejsce rycho, kogo i czy kogo znajd.

Niemów mi tedy, e moje z nim relacye niebyy trafne

i uyteczne. Wszake ju pó roku jak on zachorowa,

czy jest kto coby nadbieg do mnie? Poradz ja sobie,

tylko trzeba czasu i zabezpieczenia si od sekatur tych,

co w aferach Straszewicza miejsce zastpi. Tymczasem

dla mojego kredytora wystawuj nie zarobek, ale stan

mego majtku, to jest mobiljów. Garderoba nieliczy si

;

1) w bibliotece oddzia numizmatyczny formuje warto
do 300 fr., co dostanie od pierwszego we Francyi ama-

tora, reszta te warta cokolwiek. 2) W tablicach mych

sztychowanych samej miedzi jest przeszo 200 fr., a to
i robota nie zostanie bez ceny, gdyby si w przypa-

dku mj mierci sprzedaway. 3) Exemplarze mych

dzie czyli magazyn publikat; co mam exemplarzy Py-

theasza i numizmatyki najlichszym sposobem przynie

^) Wspomniana tutaj kasztelanowa jest nazwana w nast-

pnym licie Glinczyn. Bdzie to prawdopodobnie wdowa po

Mikoaju Glince, kasztelanie Królestwa polskiego, który si od-

znaczy sw troskliwoci o rozwój szkolnictwa elementarnego,

a umar pomidzy r. 1825—28.
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moe z pótorasta fr. Skoczony druk dziejów polskich

1000 exemplarzy, kosztowa ze wszystkiem 550 fr., to
by to w kadym razie odzyskane by mogo. 4) Mam
kilka monet starych i par medalów greckich, które tra-

fem sprzedane powinny przynie ze 200 fr. Tak i
efekty mych meblów, od pótora do 2000 przynie by

mogy, gdybym dzi zmar, a dugi zostay. Masz bra-

ciszku anegdoty ycia i pooenia mego.

Czyniem w przeszym licie uwag, e wolabym

wole nosi, anieli si kurowa, to powtarzam i objaniam:

kuracya skuteczn jest niewtpliwie, ale atakuje ca
organizacy czowieka, i zostawia zniszczenie w caj
jego budowie. Pospolicie bowiem odbywa si jodem,

lepszy jest sposób chirurgiczny, w którym daj czas uro-

nicia, a jak do pory dojdzie, krótka i atwa operacya

w pi minut uwalnia na zawsze.

ciskam Ci serdecznie i wiadomoci oczekuj.

J. L V lewe 1.

LIST XXXVIII.

Joaeiim do Jana.

Bruxelles, rue du Cheae 2G, 25 Lipca 1838.

Braciszku ! Dnia wczorajszego odebraem przez wiele

rk przechodzcy tu zaczony rysunek we dwóch egzem-

plarzach, z których jeden Ci przesyam. Zapewne sobie

przypomnisz jakem usiowa z do podobnego rysunku

mnoy mae kopie, z tych dwie wrzuciem by w kt,

w szaf przy oknie. Z tego kta jaka rka wydobya

i nadsya. Dugom medytowa, który z dwóch podo-

biestwo lepij uchwyci, i zdecydowa niemogem. Ten
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Ci posyam. W moim matka bardzo bya seryo, usio-

waem osodzi, doliazaem porównywajc z tym co po-

syam, ale ten lepij przypomina ni ten co mi pozosta.

Pamitam, e i w oryginale umiechu brakowao.

Za przeróbki i poprawki w monumentach grobo-

wych nieskoczenie Ci obligowany jestem. Poprawki te

redukuj si do tego, e chcesz aby wszystko wycienio-

wane byo. Nie ufajjC sobie, aby mi sztych si uda,

nie majc ani maszynek jakich dzi uywaj, ani oka,

ani rki która drga, nie mylaem si wda w cienie,

chciaem tylko kontury skreli. Gdym je mierzy, li-

niowa, zatacza, kaplica mnie przynaglia do rzucenia

niektórych, tych nie umiaem rzuci do lekko i czuj

te niedogodnoci, które Ci uderzyy. Zaczem potrochu

dodawa i cie rzucony od kolumn ju dawno jest na

blasze. Co do reszty cieniów, moe si zdecyduj przy

wolnym czasie przyda je; bdzie to roboty niesychanie

wiele, ale to nie zepsuje tego co jest. Kopua ju raz

bya skrobana i zrobiona potem cakowicie rylcem, nie

umiaem zatacza jj rysów.

Co ty marzysz o posyaniu do Towarzystwa przyja-

ció nauk do Warszawy dzie moich , towarzystwo to

dawno nie egzytuje. Dom zabrany, biblioteka i wszystko

do Petersburga zabrane. upieca ledzi najmniejszy

kcik, zkdby co zabra.

Czegoe chcia wicj dla Glinczyny? jakiego po-

lecenia? miaem o mojem pooeniu prawi? i niepo-

trzebnego ich kopotu nabawia? Posaem pod opask

Dziejów Polskich trzecie wydanie drukowane w Lipsku,

moe jój to powierzy, to to nieczynio niebezpiecze-

stwa. Przesabym Ci inny egzemplarz z tytuem bru-

kselskim, ale by Ci to próny wydatek zrzdzio, jeli

tam tego Glinczynie nie powierzy. Pewny jestem, e-

jak ustn komunikacy mie bd, ale niewiem jak

prdko, pocieszya mnie ta nadzieja.
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Bo w tycli czasach zmartwie miaem co niemiara,

i mam, i niewiem jak z nich wybrn, tak ze sprawy pu-

blicznej, jak z mego osobistego pooenia. mier Stra-

szewicza i upadek Kaussowskiego postawiy mnie w do-

legliwych okolicznociach. W dugi brn, towaru nikt

nie kupuje i kupi nie moe, bo embargo ciy. Maych
mych spekulacyi pomyka nie mog, a przynajmniej nie

mog si ryzykowa na ich posuwanie. Stagnacya cika.

U nas tu porodziy si w naszej populacyi pisklta

Kleczyskiemu, Pauszy, Kaussowskiemu, Szczepaskie-

mu, Cyrinowa poronia, blizkie terminu Królikowska,

Dembiska, Michaowska, kuzynka nasza z domu Obor-

ska, abickiego cioteczna etc.

By tu w tych dniach major, dawny patnik. Piotr

Urbaski, ma teraz funkcy w Belgii blizko Charleroi.

Byli i Tyszkiewiczowie, którzy myl, Belgi opuci.

Moe osid blizko Ciebie, bo dzi projekt na stole wy-

niesienia si do Porrentruy. ^) Populacya przybywa.

Karski z szeciorgiem dzieci przyby, z Ksiztwa Po-

znaskiego nareszcie wypchnity i andarmami odpro-

wadzony. Dwóch jego synów jest w wojsku tutejszem,

dla niego uzyskao si 45 franków na miesic. Z prze-

jezdnych niejeden mnie odwiedza, dajc abym mu z kasy

da na drog, bo mu Belgowie, bo mu pan Olszewski

powiedzia, e mam na to kas. Mówi, e dobra opinia

polowa szczcia, a ja powiadam, e cae nieszczcie.

Jeszcze póki byo wasnego to si spdzao frankiem,

dwoma, kilkoma, dzi trzeba odprawia, wyprasza z ni-

czem, czasem prawdziwie biednych, niesami to Polacy.

Ledóchowski mieszka pod Huy, -) zkd wystosowa

na Jelowickich okrutny artyku do jednego dziennika

1) Porrentruj-. albo Pruntrut, miasteczko w górach Jura,

nad rzek Alaine, w kantonie berneskim.

^) Huy nad rzeka Maas, niedaleko Leodyum.

Liaty J. Lelewela. Tom II. 8
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polskiego, odsdzajc od czci od wiary i to terminami

karczemnemi. Jeden z Jeowickich wyzywa go na po-

jedynek.

O dojciu mniejszego cliciej mnie uwiadomi.

Bd zdrów, ciskam serdecznie

J. Lelewel.

LIST XXXIX.

Joachim do Jana.

Bruxella, rue du Chene 26, 3 "Wrzenia 1838.

Paka mi si chciao za tym groszem co wyrzuci

na Dzieje potoczne, tak si niegodzio. Ja ztd wypra-

wi pod opask jak zwykle i opaci jaka cz przyna-

ley. Szwajcarska poczta zmienia tego niemogla, to jj

niecnota, a nie moja wina. Kiedy im si opaska za sze-

rok zdaa, mieli prawo j cakiem obedrze, ale nie

zdziera odbierajcego. A jeli to zrobia, naleao Ci

nie odbiera. Ju mi si zdarzao, e gdy zbyt koszto-

wne byo porto, tom nie odbiera. Razu jednego za list

w grubj kopercie wypadao 50 franków, wyrzekem si

go, inni ciekawi wykupili.

Co zrobi z portrecikami, to samo mylaem zrobi

take. Ale niewiem jak rycho to nastpi, raz e trze-

baby na szko wydatkowa, a drugi raz trzeba czasu.

Nalepienie z moim egzemplarzem trudniejsze nieco, jest

to pierwsza próba, w której oówek niepospolitym spo-

sobem powrzyna si w papier, rejsbretu niemam etc,

wic do czasu musi to polee ad feliciora tempora, a te

oj daleko!
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Ocigaem si z niniejszem pisaniem do Ciebie, bom
Big spodziewa, ze ci cokolwiek pewniejszego o zmianie

czyli o polepszeniu si pooenia mego donios, wiedzc

e to dla Twego dobrego serca nie bdzie obojtne. Ale

dotd nic, a nawet wszelkie nadzieje pocieszajce nikn.

Dzi to z czego na pewno spodziewaem si mie od

4 do 5,000 franków zbybym za tysic jeden, a kupiec

si nie narzuca, stroni jak poczarowani. Dotd kura-

tora po zgonie Straszewicza niema naznaczonego, przy-

najmniej mnie o tern nie donieli, cho kredytorowie od

dwóch tygodni zbieraj si. Jeli w tych czasach to

i owo nie dopisze, myl wydrukowa katalog towaru

mego co mam na sprzeda, bd w jzyku francuzkim

bd polskim i takowy rozesa po wiecie. Jeeli si
spekulant nie znajdzie na cao ani na czstki, bdzie

z tego to dobre dla mnie, e si wielu przekona, e mnie

z autorstwa wyy niepodobna. Tymczasem z tego wy-

brn trzeba, przykro mi jest wszystkie przeciwnoci

ztd wynikajce opisywa; byoby za dugo.

Tak dugo ju trzymam pierwsze 300 fr. Twoich,

e mi jest bolesno da poyczki drugich 300 fr., które

mi proponujesz. Wahaem si dugo czy przyj, czy

nie t bratersk propozycy, odwlekaem odpowied

blisko miesica, ale tak mnie niepewno, przewoki i za-

wody gnbi', tak mi przykro i gorzko bra tu od bli-

szych, z któremiby atwij byo mie rachunek, e si
decyduj przyj t od Ciebie poyczk, ciio ona dla

nas obu koszt przesyki tam i nazad mnoy. Jeli na-

desa ju nie moesz, to mnie niezwocznie zawiadom.

Tyszkiewiczowie byli przed tygodniem w Brukselli.

Cho jeszcze nic nie byo udecydowanego wzgldem po-

dróy, wszelako list Twój wybi im na zawsze z gowy
ich projekt szwajcarski. Bardzo Ci wdziczni za prze-

strog, s na objedzie z wizytami. Dzi, jutro bd
w Brukseli.
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Modszy Godebski oeni si temu dni 10, byem na

weselu w Louvain.

Za co nie wymieniasz tego, co Ci jakie duby pra-

wi o biskupach : Cieciszowskim, Piwnickim ^) i o jakiem

wyklciu. Co to za duby wcale niemog tego rozumie.

Zapewne to si ciga do proklamacyi nieboszczyka

przeciw powstaniu, do czego Piwnicki bynajmnij nie

nalea. Ta awantura bya jeszcze gon w Warszawie

w czasie rewolucyi. Z Dwernickiego wyprawy Puawski

przyniós proklamacy do Warszawy i zorzeczy bisku-

powi po gazetach, na to mu krótko odpisaem, aby le-

pego za skoro nie potpia.

Adamowa i wszyscy byli kontenci z tego. Puawski

ucich. Proklamacy drukowan miaem. Duga, dro-

bnym dosy drukiem na póarkuszu, po jednój stronie

przeciw cholerze, po drugij przeciw powstaniu. Zaraz

poznaem, e bya redakcya Skierniewskiego stosownie

do ukazu, drukowana w dominikaskiej drukarni w
Eucku. Skierniewski odczyta lepemu pierwsz poow,
da do podpisu drug. Po niemaym czasie doszo wia-

domoci guchego i lepego, co podpisa. al, rozpacz,

choroba. Kiedy si czu blizkim zgonu cign liczb

znaczn obywateli na obiad, po obiedzie wezwa ich do

oa miertelnego i tam wypar si aktu, bola nad sro-

mem, nad niecnot tego, który go do tego przywiód,

nad tem e niesucha rady mojj, aby si nie powierza

*) Kazimierz Kasper Cieciszowski biskup kijowski, a po-

tem ucki, od roku 1827 arcybiskup mohilewski i metropolita

wszystkich rzymsko-katolickich kocioów w Rosyi, umar w
ucku 28 Kwietnia 1831 r. — Piwnicki koadjutor metropolity

i sufragan ucki, zastpowa metropolit, który niechcia opuci
ucka, w Petersburgu. — Skierniewski, dziekan kapitulny, który

w ostatnich latach we wszystkiem zastpowa przeszo 80-le-

tniego i ociemniaego Cieciszowskiego.
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hultajom ladaco, i e nie mia przy sobie kogo z familii,

coby czuwa nad jego bezpieczestwem, i poegna wszy-

stkich na zawsze. Nazajutrz czy w par dni skoczy.

Skierniewski dawniej usun si by do Oyki, gdzie zale-

dwie go wiadomo o zgonie biskupa dosza, otru si.

Zapewne si owe duby do tj awantury cigaj. Ju-

zem widzia nawet w Bruxelli osoby, które byy przy

tem ostatecznem poegnaniu i z czuoci ten moment
mi opowiaday.

aba od was powrócia, opowiada e jeden Tehar-

nes Polaków utrzymywa, a inni zawzicie zazdroszcz

i chc si pozby. (?)

Posabym Ci pod opask inny egzemplarz Dziejów

polskich, ale si boj, aby listowego porto niechcia

opaci za nie, bo tego nie warte. Dotd do Lipska

jeszcze nie wzito. Przejeda niedawno tdy do Lon-

dynu Dr. prawa z Lipska Twój przyjaciel, który tu mnie

wzi by za Ciebie, kiedym do niego pisa; a ubom
mu wyexplikowa e w Bruxelli jest inny, a nie puko-
wnik, wszelako Ciebie mocno szuka i drugiego tego na-

zwiska widzie niechcia i dalej pojecha. Bd zdrów.

Lelewel.

LIST XL.

Joaeiim do Jana.

Bruxella, rue du Chene 26. 21 Padz. 1838.

Z porzdku rzeczy naleaoby niezwocznie odpisa

po otrzymaniu mandatu na 300 fr. Przyszy one tego

dnia, kiedy zkdind inne 300 momentalnie uyteczniej-

sze nadeszy. Twoje wedle mandatu mogy by zreali-

zowane dopiero za miesic, inne mogem uy niezwo-

cznie. Te drugie s zarobkowe. Zniewoliem nareszcie
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Eustachego Januszkiewicza, e jedno pismo (dzieko) ode-

mnie naby za 300 fr. pod tytuem „Dzieje Litwy i Rusi

a do Unii z Polsk."^) Te 300 uyem na potoczne

potrzeby, opatrzywszy 150 fr. naglejszych dugów po-

zostay mi nadal prawie 150 fr,, którymi bd cign
póki co nie zawita. Twoje za 300 przekazaem na Wa-

leryana Pietkiewicza, który mi by kiedy nadesa 300 fr.

na druki, któryci duój kontynuowa niemog.

Januszkiewicz obiecuje nabywa me skrypta polskie

po kolei i drukowa one, bdzie to zasiek. Byle czas

jaki cign, a tyczasem moe te dopiewa odczepie-

nie si od zwok Straszewicza. Tymczasem rzecz jego

odwleczono do dwóch miesicy. Jest ustanowiony repre-

zentant kredytorów, obliczono dugi przeszo 24,000 fr.

wynoszce; niestraszna ale trudna. Reprezentant a-

mie gow, co pocz, jakie rodki obra. Gdyby Stra-

szewicz nie by spodzi mao co przed zgonem maego
synka, moebym niezwaa na kredytorów, i owiadczy-

wszy e dzieo anonimowe nie wyjdzie, pod inn je for-

m wyda, ale e may yje, krzyczanoby e go krzywdz,

wol by skrzywdzonym i cierpie. Podug wszelkiego

podobiestwa wydawc zainstaluj Godebskiego, którego

pewnie widzia w Besancon, i sprzedam mu. Po dugich

bardzo operacyach oblicza on z drukarzami do 15,000 fr.

awantau, ja mu za 1500 sprzedam edycy bardzo ch-

tnie. Straszewicz liczy, e na tym zarobi sobie 40,000

fr. Drukarze z Godebskim pokazuj mi 15,000. Tak

to róne s kalkulacye. Pierwsza atoli rzecz odczepi si

od zwok Straszewicza, a to trudno, a to jeszcze daleko.

Skórom teraz moje ogoszone interesa urzdzi, ko-

rzystaem z kilku dni pogodnych i poszedem na spacer

piechotk w krain Namur i Charleroi. W 10 dniach

1) Wyszo to dzieko w roku nastpnym, 1839, w Paryu.
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uszedszy 32 lieues due, oddaem wizyty Tyszkiewiczom,

Kraszewskiemu, Piotrowi Urbaskiemu, Gintowtowi, któ-

rego ona jest córk jeneraa Taraire, rónym Gende-

bienom i rónym le Hardy de Beaulieu. Byem w krai-

nie wgla, gdzie go kopi, kraj to czarny i dymny, za-

kopcony, ale nasiady; jednak mimo mnóstwa zabudo-

wa po wszystkich drogach smutne jego wejrzenie. Utru-

dzone robotnik! albo pod ziemi siedz, albo chowaj sig

jak bandyci w gniazdach niemieszkalnych tylko machiny

lub wgiel kryjcych, obok wzniose kominy dla machin

i ziemnych otworów, aby daway powietrze, stercz jakby

po jakim pogorzelisku. W czasie mj bytnoci Tyszkie-

wiczowa poronia. W tyche czasach poronia i Szcze-

paska kapitanowa i niedawno Cyrinowa.

Kaussowski ony nieporzuci, owszem najprzywi-

zaszy m; jeeli mia bez niej dalek odby podró

to nie dla porzucenia, ale dla interesu. Tymczasem sko-

czyo si, e j z dwojgiem malt zabra z sob do An-

glii, czyli ju dalj do Ameryki ruszy dotd z pewno-

ci niewiem.

Niedawno zostaem czonkiem jednego towarzystwa

numizmatycznego w Londynie. To przecie Gródecki Cy-

ryl niepotpia nieboszczyka biskupa, jak to czyni inni,

co nie wiedz albo niechc wiedzie jak to byo, ale

upewnij Cyryla, e otr nie by Piwnicki, ale Skierniewski.

O Piwnickim nawet dobrze mówi, e si uczciwie po-

kazuje.

Mickiewiczowa bya u wód w Trenczynie i wyzdro-

wiaa. Opuszcza w tych dniach Kraków i jedzie do ma
w ssiedztwo Marysi. Na rónych punktach Polski, w Po-

znaniu, w Warszawie, w Wiloie i ytomierzu nowe uwi-

zienia. W Warszawie Wyk mody i który drugi po-

powieszeni. Nadzieje mienia wiadomoci directe od ro-

dziny chybiy. Ten jegomo, co jecha, odwróci si

z Berlina w swoje strony.
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Znalazem w tych czasach imi owego Lelewela,

który by koo 1660 profesorem w Lyon, na imi mu
byo Jan, y jeszcze 1714.^)

W tych czasach dowiedziaem si, e za Napoleu-

skich czasów w Eindhoveu w Brabancyi holenderskiej

y Lelewel majcy jak fabryk, czy manufaktur wart
widzenia. Napoleon chcia j obejrze. Waciciel uj-

rzawszy nadchodzcego Napoleona prosi, aby wstpi do

jego domu. Co gdy Napoleon uczyni, stary Lelewel

otworzy drzwi blizkij komnaty i zaprezentowa Napo-

leonowi inn fabryk, to jest 25 dzieci obojej pci. Znam
tu jedne star Holenderk, która znaa z tej liczby panienki.

Dziad nasz Henryk by w Holandyi w Lejdzie koo
1730 roku. Ale e to po nim podobna pamitka tak

si we wnukach rozradzaa.
ciskam serdecznie

Lelewel.

LIST XLL

Joachima do Jana.

Bruxella, rue du Ohene 26. 19 Listopada 1838.

Stosownie do Twego dania braciszku wyprawiam

list niniejszy do pospieszno. I^arteczk dan za-
czam, sam zapewne obszerniej napiszesz, bo lepiój rozu-

miesz, jak drog wyprawiasz.

^) We dwadziecia lat póniej nazywa Lelewel tego swego

uczonego imiennika Henrykiem. W Kwietniu 1859 pisa do

Sienkiewicza: r,Jaki Henryk, w.Alencon we Francyi urodzony,

filozof ]yialebranchista okoo 1660— 1668 pisa si Lelewel.

Dziea jego gupie sa od niektórych bibliomanów poszukiw^ane.

Musia by jako powinowaty, bo mamy je w spadku od nad-

dziadów."
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Próbowaem rady Twojj co do portrecików, alera

dostrzeg, e poniewa rysunek jest na papierze do
przezroczystym, nalepienie go na sinawym dawao nie-

przyjemn blado. Wymyliem tedy co lepszego

i nalepiem na papierze tgim, misistym, ótawym,
przez co kolor niby chiskiego papieru lepij si za-

chowa, a stosownie obolawszy, niedajc adnych wy-

pustków, kad na sinostalowym. Próbowaem do ró-

nych innych kolorów, ale mi aden tyle niepodnosi

co sinostalowy, z niego tedy si uformuje to, czyli

obwódka. Pod szko wzi i za szerokie osadzi ramy,

niezawoduie by si to pysznie wydao, ale trzeba by
gotowym do podróy, a wic_ do adunku trzeba zasa-

dzi ciasno.

Dzikowaem i dzikuj jeszcze za cienie do moich

monumentów dodane, oraz za kopu, ale gdym rozwaa
nad sposobami sprostowania i w} koczenia mj ryciny,

dostrzegem, e Twoja kopuy poprawka jest niedosta-

teczna i bardzo niedostateczna. Gdybym wiernie si

trzyma Twego wykrelenia, skoczybym w okrutn dis-

harmoni. Dugoby byo z tego si listownie expliko-

wa, ale jak kiedy bd mia czas inne wysztukowa

wykrelenie, przel Ci wszystkie do porównania pod

Twój sd, a mniemam, e mi prawd i trafno przy-

znasz. Krótko mówic, jak gzyms wyszy nie moe mie
dla oka stojcego w wejciu do kaplicy paralelnego za-

toczenia z niszym, tak tym mnij koo kopuy nie mog
by do gzymsów paraelne. W moim sztychu nietylko

wyszy ale i niszy gzyms ma zy w skrajach rysunku

kierunek.

A to bieda z Feliksem lskim, kiedy si dosta

do Anglii. Pewnie Ci wiadomo, e on w pocztkach

tuactwa zgasza si do mnie, pewnie z odpowiedzi nie

by kontent, i od tego czasu wicj mi niezaczepi, co

i dobrze zrobi, bobym mu doradzi, ani poradzi, ani
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pomódz nie móg. Jeeli nia do jakij pracy cokolwiek

skonnoci i koniecznie chce si eni, to pewnie tutaj

udaoby mu si postanowi, ale si boj rai podobne

dorady.

Godebskiemu powtórz Twe sowa przy pierwszem

widzeniu. Rachunek 15,000 nie jest jego, ale drukarza

Mertensa, który go nie dla siebie ale dla mnie wyci-

gn z ca cisoci, wprowadzajc nawet w t sum
awantae, jakie zwykle na autorach drukarnie maj. Stra-

szewicza rachunek by fantastyczny, chocia on móg
mie obroty i korzyci, jakich ksigarz mie niemoe,

a tym mnij ja autor. Co bd wszystko to w zawie-

szeniu, a ja na Ciebie tak ciko wlaz. Powtarzam,

wystaw sobie, e masz kapita ulokowany, uwiziony bez

procentu, ale na zawoanie.

W tych dniach siedz nad peror na obchód ro-

cznicy 29. Nasza Polonia gotuje si obchodzi go uro-

czyciej ni kiedy, a przeto cay ciar spada na mnie.

Przymówienie si moje bdzie dusze ni kiedy. Jeli

si zmieci w jakim z tutejszych dzienników i wydru-

kowane zostanie, to Ci je nadel pod opask.

Na ten dzie maj z rónych stron zjecha : Ty-

szkiewiczowie, Rostakowski, stary Karski etc.

Wraz po obchodzie naraja mi si niejaki zarobek,

napisanie katalogu jednego zbioru numizmatycznego, co

mi przynie moe ze 200 fr., a zajmie cay Grudzie,

a moe i Stycze.^) Zdaje si", e si to niewylinie,

a bardzo potrzebne.

^) Stary bukinista Ver Beist poleci Lelewela przyjacie-

lowi swemu Leclerczowi do skatalogowania monet, które chcia

pozby przez licytacy%. „Chodziem tedy, pisze Lelewel w Przy-

godach, za katalogowaniem w Lutym i Marcu 1838, poczym

nastpia sprzeda; otrzymaem 250 fr,, par dzie, i serde-

czniemy przed poegnaniem przy soczystych pieczonkach wy-
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Druk Dziejów Litwy i Rusi postpuje.

Jeeli list z Warszawy do Ciebie by wyadowany

wprost z poczty warszawskij , to niezawodnie za szcze-

gólnem urzdu pozwoleniem. Niepodobiestwo aby by
swobodnie puszczony bez upowanienia jakiego.

ciskam Ci serdecznie.

Lelewel.

LIST XLn.

Joachim do Jana.

Bruxella, rue du Chene 25, 4 Stycznia 1839.

Braciszku! Felix Slaski nadesa na me rce list

do Ciebie na grubym papierze pisany, jak tu drugi za-

czony. Dla ulenia pcczty wypisuj tu jego kopi na

cieszym. „Kochany Pukowniiiu! Wyczytawszy z listu

Pukownika o saboci mocno byem zmartwiony, zwa-
szcza, e moe i ja przyczyniem si do tego w jakiej

czci. Nieodpisaem zatem Pukownikowi, bo przyznam

si szczerze, e jestem w tak krytycznem pooeoiu, e
niemialem nawet na zafrankowanie listu, lecz profitujc

z okazyi przez jednego z moich znajomych, który je-

dzie do Belgii, przesyam ten list. Chciaem pój za

rad Pukownika i staraem si o paszport do Francyi,

lecz mi odmówiono, pisaem do tego Szwajcara co mie-

szka w Saint-Imier,^) lecz niewiem jaki bdzie rezultat.

sczyli par% butelek wina cypryjskiego. Katalog wyszed pod

tytuem: Revue du cabinet de medailles du teu Leclercqz

1838." Z niniejszego listu dowiadujemy si, e data w Przy-
godach jest myln, e dziao si to w r. 1839.

^) Dolina nad rzeczka Suza , w górach Jura , w kantonie

berneskim, synne z zegarmistrzowstwa.



— 124 —
Wystaw sobie Pukownik jak mnie nieszczcie ciga

ze wszystkich stron. To miejsce, które miaem, cho
mi bardzo mao przynosio, jednak jakiekolwiek utrzy-

manie, lecz i to postradaem w przeszym tygodniu, bo

tene Anglik przeprowadzi si do Liverpól, a mnie

osadzi na koszu. Biegaem wszdzie bym móg wnij
do jakiego atelier, lecz na próno; powiedziano mi

tylko, rób u siebie, a my bdziem kupowa. Dobrzc-

by to byo, gdybym mia fundusz na zakupienie po-

trzebnych materyaów, a co wiksza na ycie. O ko-

chany Pukowniku! tak jestem zgryziony, e niewiem co

mam robi, Zpowodu nadchodzcego Nowego Roku,

mam sobie za przyjemny obowizek przesa Mu naj-

szczersze moje yczenia, a zarazem zapewni Go o moim
szacunku i przywizaniu. lski. Adres, Nr. 23 John

Street Wilmington Suare Clerbenwell London," daty

nie pooy. Jest ten list od kilku dni u mnie, nie-

moglem go rychlej przesa, bom mia gwatowne roztar-

gnienie i podróowaem do Gilly do Urbaskiego ido

Namur do Tyszkiewiczów. — lski pisze i do mnie

tak: „Co do mnie jestem w najkrytyczniejszem pooe-
niu, bez odu, bez roboty, bez zdrowia, niewiem co

mam z sob zrobi, gdyby pan Joachim móg mi wyro-

bi od i pobyt w Belgii, albo co podobnego, bybym
mu nieskoczenie obowizany.-' Có na to braciszku?

Sprowadzi tu jego moeby si i udao, ale od wy-

jedna to sk, a jak od nie wystarczy? Co bd od-

pisuj mu, e jeli umie zegarki reperowa, to mu ro-

bot znajd, ale jeli tylko jak pojedyncz zegarkow

nauczy si robot, to takij tu nie znajdzie. Wreszcie

podam mu sposób, jak ma paszport pozyska. Co dalej,

nie wiem. Jeliby mia do niego pisa, pisz na me
rce, przel mu bez jego kosztu. W tych czasach kie-

sze moja okrutne cigi dostaa, a poycie na tym

wiecie samemi goryczami zaprawione. Z tern wszyst-



— 125 —
kiem rzucam si w now antrepryz drukarsk (w dwóch

ugrzzszy), w antrepryz tysico-frankow. Co to b-
dzie? Paczki N. N. jak niema tak niema, i adnj
o nij wiadomoci. Robiem nie dawno potn perkwi-

zycy, alem w stosach ksig pod dachem nieznalaz, by
moe, e gdzie zarzucona na zawsze, niewiem co w tej

mierze pocz. Kiedy August Cieszkowski wojauje, czy

nie zawadzi o Bruxell, miaby niepospolit satysfakcy,

boby od dwóch sawantów z wielk admiracy by
przyjty; nagadaby si z nimi o filozofii wasnj, któr

oni profesorowie adoptuj. Jeli wiesz gdzie si obraca

napisz mu o tem.

yczenia i ucisk serdeczny.

Lelewel.

LIST XLIIL

Joaciim do Jana.

Bruxella, rue du Chene 26, 23 Lutego 1839.

Nie tylko, e w tym roku braciszku nie wymieni-

limy z sob listów, ale ju od bardzo dawnych czasów

nie pisaem i nic od Ciebie niemiaem. Dzi pisz prze-

syajc Ci m ksieczk Dzieje Litwy i Rusi, do

których dooyem odezw tu w Bruxelli wygotowan,

majc nie ze myli, ale lich redakcy. To wszystko

pod opask idzie przez Francy, aby wicj niepaci jak

co sous band naley. Kiedy zapaci wyj, mu-

siao to by nie jak za list pod kopert, nie z powodu

szerokich opasek, ale z omyki tutejszej poczty, która

pucia przez Niemcy.

Nic niewiem co si u nas dzieje. Moja korespondentka

opuszczajc Kraków z wymówk napisaa sów kilka,

em jj nie odpisa (a niesusznie bom odpisa i drog



— 126 -

pewn,) i odtd niema nic, powrócia w strony mo-
wskie. Niemasz te co ztamtd ? Przed kilku miesicami

przejeda tdy Lalewicz z pod Kauszyna, wprawdzie

jecha rzemiennym dyszlem, ale rura wielki próno si

fatygowa mnie odwiedzi. W Litwie okropne chwyta-

nia, zdaje si chc wyowi do ostatka wszystkich zna-

jomych. Z Ukrainy, Podola i Woynia mnóstwo obywa-

teli z caemi familiami i onami i dziemi zasanycli jest

w gb Moskwy. Kiedy Nowosilców wj prawi par tu-

zinów modziey w gb Moskwy i chcia jeszcze wicój

wyprawia, Aleksander mówi mu e to dosy tj pro-

pagandy. "Wida i Mikoaj w zalepieniu niepojmuje

tj propagandy i plantuje z caym zapaem po caój swj

Eosyi rewolucyjne nasiona. Zapewne nasz obciód tu-

tejszj rocznicy odebra i czyta. Wierzaj nie s moje

sowa na wiatr, daj ich nie nasi, ale Sowianie z bar-

dzo rónych punktów.^)

Pooenie moje nieprzestaje by trudne. Pisaem

Ci niegdy, e te Dzieje Litwy które odbierasz przeda-

em za 300 fr. W miesicu Grudniu i Styczniu udao

mi si za katalog numizmatyczny do licytacyi przygoto-

wany zarobi 250 fr. Przesaem Ci go, moe tam ja-

jakiego amatora znasz, to mu go udziel, jeli kto po-

trzebuje to przysabym wicj. Przedrukowania Dzie-

jów Polski poowa wydatków, 300 fr., wrócia si. Pro-

ponuj Januszkiewiczowi i Brockhausowi (któremu cen-

zura przedrukowa pozwolia), aby reszt zakupili za 400

fr. Niechc. Straszewicza ofiary, a przeto i najgówniej-

sze moje nadzieje niemaj dotd wychodzi. Kredytorowie

ustanowili byli od siebie swego reprezentanta Geoffroi.

1) Na obchodach rocznicy ijowstania Listopadowego wi-
conych w Bruxelli miewa mowy zawsze Lelewel. Mowy te,

jak i ta, o której mowa w niniejszym licie, s wydrukowane

w 20tym tomie „Polska, Dzieje i rzeczy jej."
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Wda si w to urzdowy prokurator i nakaza trybu-

naowi naznaczy takowego z urzdu, by tedy nazna-

czony Delamcay. Teraz znowu wdaje si prokurator

i twierdzi, e gdy niema sukcesora rzd dziedziczy i kre-

dytorom satysfakcy czyni bdzie. A czas schodzi.

Francuzi dziwi si mej delikatnoci i wzgldnoci,

wszake to nie dla nich oczekuj rozwizania, ale dla

tego atlasu, który tu w Bruxelli u Belga geografa wyli-

tografowany licho. Ale Belg si nie dziwi chociaby sam

z tj matni móg mnie wydoby.

Wszake czas byoby wydoby si, bo si chmurzy

niesychanie na tutejszym horyzoncie. Nasza arystokra-

cya, która tu ze Skrzyneckim przybya,^) przeglda si

w zwierciadle, bo co zrobia u nas, to widzi e si ku-

bek w kubek dzieje tu. Niewiem co oni sobie myleli,

na co liczyli, ale e z okularami na nosie odejd, to pe-

wno; nietylko wojny, ale wystrzau adoego niebdzie,

a choby i by nic z tego nieuronie, ju czas stracony.

Mio mi bdzie mie od Ciebie wiadomo. W tych

dniach chorowaem nieco, ale to mino.

Co te to kopotów z powodu gupio powzitych na-

dziei. Od niemaego czasu niema tygodnia, aby nieode-

bra wizyty lub listu z daniem, aby mieci w wojsku

belgijskiem, i z nieukontentowaniem odchodz gdy od-

powiem, gdy odpisz, e mnie ministeryum tutejsze nie-

polecio mieszczenia w subie; em przeciwny aby Po-

lak (mianowicie gdy jakie lepsze widoki przypadkiem od-

kry si mog) cudzy mundur przywdziewa ; e sam b-
dc wyrobnikiem i prac m pierwsze potrzeby w mym
wieku opdzi zaledwo zdolny, niemam zapasów ani kasy,

coby drugich ywi mogy. Najlepij wizytatorów od-

1) w r. 1839 wstpi jen. Skrzynecki do suby belgij-

skiej w randze jenera j)orucznika.



— 128 —
strczaj moje zaprosiny na obiad zwyczajny. „Prosz

Ci Ziomku, prosz Obywatelu, zjedz ze mn mój may
obiad, zobaczysz e tu mona y tanio." Na uprzejme

zaprosiny przyjmie, zje jeden, zje drugi, na trzeci ju si

go nieuprosi, ju rady nie bdzie potrzebowa.

ciskam serdecznie.

Lelewel.

LIST XLIV.

Joaeiim do Jana.

Bruxella, rue du Ohene 26, 8 Maja 1839.

Pewnie si braciszku niepokoisz moim opónionym

odpisem na Twój list i na drug Tw somacy. Oh,

gdybym mia jak wiadomo, pewnie bym si nieociga,

a Twa somacya zrzdzia opónienie niniejszego, bo mi

zapowiedziaa co, czego wypadao lada chwila wyglda,

z tego dotd niema nic, z nikd nic. Niepomau na-

wet mi Twe zapowiedzenie odebrania wiadomoci zde-

koncertowao, gdy dooy suppozycy, czy to nie przez

porednictwo maonki pana Ludwika K. (Kamiskiego).

Przypomniaem sobie odgadujc to nazwisko, e to od

wielu lat ich dobro, nawet uczynione nadzieje widzenia

ich, a przecie przez nich nigdy nic nie byo i bodaj e
nie bdzie nic.

Z tem wszystkiem duo si troszcz co si dzieje,

ostatnia wiadomo o trudach ciy i niebezpieczestwie

niepokoi mnie. Odwrotna strona kartki, któr mi prze-

sa, bya od Mickiewiczowj ; zapowiada mi, e wraca do

Krakowa, wic i od nij lada chwila spodziewam si.

Dzikuj Ci, e mi zapowiadasz wizyt Kruszy-

skiego, jeli mi si pokae zapytam go, czy mi nieprzy-

nosi listów, które wiele lat w Drenie przejmowa. To
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hultaj, niecnota dyplomatyczny. Daj Boe aby uieza-

wiód w buchhaltcrostwie swojem. On niemoe w Pru-

siech przebywa, nie dla tego, e emigrant, ale e na
cikie jakie wyroki ci. W czasie naszej rewolucyi

stary Gliszczyski z polecenia Czartoryskiego tak rai

Kruszyskiego usprawiedliwia. Kruszyski za ycia ojca

by kasyerem w Prusiech. e traci, wic gdy mu oj-

ciec pienidzy niedostarczy Kruszyski z kasy pruskiej

wzi 50,000 Guldenów, a to tak zrcznie ten czyn pa-

, tryotyczuy zrobi, e si ani postrzeono. Dopiero nie-

rycho kiedy rzecz si odkya, Kruszyski kasie wróci.

Ale wróci, powtarza kasztelan wojewoda Gliszczyski:

masz tedy ptaszka. ycz ksigarzom wszelkich ostro-

noci
Niesychanie mi zadziwio, gly mi doniós, e Gró-

decki na medyka wyszed. Mówiono mi nieraz e sa-

bowity, czy si chwyci Eskulapa aby sam si wykuro-

wa? Wpradzie ja sam swoim jestem lekarzem, ale le-

karzom medykowanym niewolno samym si kurowa.

Ucinij nieoszacowanego Gródeckiego, cae Badeskie za

arystokrat go poczytuje.

Ze Straszewicza Iistoire de Pologne do koca
trafi niemog, s osoby co staraj si znale mi wy-

wydawc. Owo co mi jeden pisze ze swych porednictw

do jednego z najpierwszych ksigarzy wydawców wBruxelli:

La deoiande que j'ai fait chez M Melline libraire

en cette ville au sujet de la publicatioon de Thistoire

de Pologne n'a pas eu de resultat favorable. Cet editeur

trouverait, m'a t-il dit, vos propositions tres avantageuses

s'il pouvait dans la position, oii ii se trouve, entreprendre

la publication d'un ouvrage quelconque portant votre

nom. II assure qu'il lui suftirait d'avoir dit un seul

de vos ecrits, pour voir sur le champ le gouvernement russe

et la plupart des gouvernements allemands preudre de

mesures severes, pour entrayer plus que jamais et meme
Listy .1. Lelewela Tom IL 9
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ruiner entierement le commerce de livre, qu'il fait avec

la Russie et certaines parties de TAllemagae. II ne peut

en conseuence risuer de pareilles chances quelque desir

qu'il ait de vous obliger.

Co bd stroni od czowieka jak od zapowietrzo-

nego, a to pretekst, lepiej odpowiadaj ci co mówi: Thi-

stoire de Pologne, ca ne nous interesse pas. ca ne nous

conYient pas.

Dziki Leclercqzowl, który swym katalogiem pod-

ratowa mi, jakkolwiek by mi ten zarobek przykry,

a w innem pooeniu nieprzystojny. Byo mi bolesno ka-

talogowa mnóstwo faszywych medalów i mieci je

w rzd prawdziwych najkosztowniejszych rzadkoci, a po-

tem znajdowa si na licytacyi wród amatorów, którzy

z tego si miali, chocia wiedzieli e to z potrzeby dla

zarobku zrobiem. Jakkolwiek znawcy za jakiego ucho-

dz niegodzio si tak poniewiera. Ale to nie do
tych co tu na miejscu byli i ze mn si widzieli. Ka-

talog jest w rku i tych znawców, którzy mnie nieznaj

a nie tajno przed nimi, em si tym katalogiem zajmowa.

Prócz tego spotkaa mi take inna maa i mie-

szna na tj licytacyi konfuzya, o której w innym licie,

jel nie zapomn, napisz.

W tych dniach posaem Januszkiewiczowi do druku

„Panowanie Stanisawa Augusta,*' za co dziki

Bogu, od Januszkiewicza^) mie mam najmnij 200 fr.

^) Eustachy Januszkiewicz i Aleksander Jelowicki zao-

yli w r 1835 ksigarni i drukarnia w Faryu, któr potem

od r. 1841 kierowa Karol Królikowski. W tej ksigarni wy-

szy nastpujce dziea Lelewela w znanych i rozpowszechnio-

nych kieszonkowych wydaniach: „Polska odradzajca
si, czyli dzieje polskie od r. 1795 potocznie opowiedziane.

Pary 1837 w ksigarni Januszkiewicza." „Panowanie króla
polskiego Stanisawa Augusta Poniatowskie-
g o. Pary, nakadem Januszkiewicza 1839." „Dzieje Litwy
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w kocu tego miesica, a co dalj niewiem. Nalegam

na Januszkiewicza, aby mi ywi, wszake niewidz

dotd aby to by mogo z odbytu ksigarskiego, bo ten

jemu nie dopisuje.

Dwóch si w tych dniach eni, Szmigielski i Werner.

Jenera Umiski od kilku tygodni znajduje si w Bru-

xelli, zajrza do mnie i o dawnych rzeczach nagada si,

ju si duy, bo przyby tylko z picioma frankami na

mieszkanie.

ciskam serdecznie.

Lelewel.

LIST XLV.

Joaciim do Jana.

BruxeUa, rue du Chene 26, 9 Maja 1839.

Po wyprawieniu listu do Ciebie na dniu wczoraj-

szym, ze zmierzchem otrzymaem tu zaczon komuni-

kacy, któr odczytawszy niezwocznie Ci posyam. Do-

wiesz si z niój, gdzie przebywa pan Ludwik (Kamiski)

Jerozolima, przez którego si lat tyle wiadomoci spo-

dziewa.

Niewiem co to za odmiana zasza, zamiast Gucik

jest Z. A., moe mi j wytumaczysz. Paczki litt. N. N.

dotd nie odebraem, lubo wicój roku jak wysza. Od-

czytaje i rozczytuj si w tych karteczkach, a kiedy

moesz to mi je potem zwró. Ja Bruxelli nieopuszcz

w Maju. W Czerwcu zamylam o piechotnj podróy

Rusi a do unii z Polsk w Lublinie 1569 zawartej, Pary
1839." „Porównanie dwóch powsta narodu pol-
skiego 1794 i 1831—31. Prawno i Korona, oraz przypiski do
dziejów polskich potocznie opowiadanych." Pary. 1840.

9*
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po Belgii , o spacerach i promenadzie numizmatycznj.

Podobnom Ci niedonosi, e w wielkim tygodniu prze-

szedem si do LouYain, gdzie sze dni bawiem i Wiel-

k noc z pani Godebsk i z amatorami numizmatyki

przepdziem. Radzi mi byli tak, i tylko jeden obiad

i jedne kaw swoj mie potrzebowaem. Wreszcie ja-

do si i pio po razy kilka na dzie, trzy razy tyle co

w Bruxelli wydatkuj.

Nierozmylaem jeszcze co by zrobi z powodu ode-

branyci karteczek, dwie s gówne kwestye: 1) Odpo-

wiedzie, jak drog i jak rycho? czy nie bdziesz kiedy

pisa? To zdaje si najprostsza, bo ja si coraz mo-

cniej lkam direkte ztd, ze fatum mnie si uczepio

od dawna, i nikomu niemiem powierza, niemam odwagi,

cho si sposobnoci wydarzaj. Kademu powiadam : zer-

waem, 2) Czy Ci odesa niezwocznie grosz poyczony,

w caoci czy w czci kiedy mog, czy ma u mnie lee ?

Znowu si otwiera nadzieja, e Straszewicza Histoire
de Pologne sprzedam, dam za ni 1,200 fr. Jeli

to nastpi, widzisz e jestem w stanie wybrn, odesa
Ci i z zapasem zosta, a jaki taki zapasik jest mi ko-

niecznie potrzebny. Za rok lub pótora, da Bóg dopo-

módz, bd znowu mia z numizmatyki cokolwiek.

Powstawae niekiedy na Straszewicza, a ja powta-

rzam, e to by jedyny co mi rk poda; nie dawno

obliczaem si z lat przeszych i okazao si, e directe

i indirecte przez egzemplarze Straszewicz da mi za-

robku okoo 2900 fr., Januszkiewicz niewiem czy tyle

zdoa.

Kiedy licytacya Leclercza bya, chciano rai dawa
komisa, abym dla drugich kupowa. Wymawiaem si,

przyjem tylko komis mogcy do 200 franków wynosi,

które mogem atwo na par dni gdziekolwiek wzi nim-

by mi zwrócono, i przychodziem na kad licytacyjn

sesy w grosz uzbrojony, aby przy kado- dziennym obra-
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chunku wynoszc nabyty towar niezwocznie zapaci.

Gdy nic kupi nie mogem jednego ranka odniosem

ow zapan kas do domu, a sam popoudniu przez

ciekawo na koniec sesyi licytacyjnej id. Dowiaduj

si, e chcc tego dnia sprzeda skoczy bd ci-

gn a do wieczora, wic dosiaduj i kupuj jedne mo-

netk za fr. 27, a w kieszeni niebyo jak 25. Po sko-

czonj sesyi i licytacyi, notaryusz owiadcza, e ponie-

wa spóniona pora, wic obrachunek do jutra. Kady
tedy zabiera w kieszenie, w worki swój towar nabyty

kilka set frankowy, kilko-tysiczny i wychodzi, miejscowi,

przyjezdni bez rónicy. Wtem wpadem w oko notaryu-

szowi. Uprzejmie tedy powiada: Mais Monsieur pour payer

n'a qu'un seul lot. Najszczersz ch owiadczam, ale e
mi dwóch franków niedostaje, a ci od których bym móg
wzi powychodzili. A w tem jeden z przytomnych „Ne

Youlez Yous pas me laisser la piece," mówi do mnie.

Jak niepyszny wyjem z kieszonek i oddaem: „Tenez,

ne la perdez pas." Pogoniem zaraz za jednym ksiga-

rzem i wziwszy dwa franki jeszcze przecie notaryat

w sali zastaem i winia mego wykupiem, czegom tedy

chcia unikn z kilku set frankami, to si skoczyo na 27.

ciskam serdecznie.

Lelewel.

LIST XLVL

Joaeiim do Jana.

Bruxella, rue du Chene 26, 22 Czerwca 1839.

Opóniem odpis zawsze w nadziei , czy owej paczki

N. N. nie odbior. Mam przeczucie, e ona jest na miej-

scu, a znajc przypadkiem stosunki i kolizye ksigarskie
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zdaje mi si, e dotarem do owj paki, w którj jest

zamknita; tylko paki rozbi niemog i niewiem czy

zdoam bez korespondencyi. Kartk do przesania do-

brze nabit i zwrotem list L. L. sam zaczam. Nie-

skoczeoie obligowany jestem za t komunikacy; ni-

gdybym nie doszed kto pisze, wyraenie w nim „gdzie

przebywa pose elechowski ^) podczas jego wyborów?"

naprowadzao mnie koniecznie na Okrzej! Tylko pismo

nieznane. A nierycho pojem, e si to odnosi do

mojój wizyty w Górkach, gdzie si sejmikowe wgrowskie

kabay ukaday. Podpis w Twoim jest jasny. Oddajc
mi Dziedusz., adnego objanienia nieda, trzeba si

przeto domyla byo, domyliem si za pomoc Twego.

Kruszyski tdy przejeda i o Twj cikij chorobie

powiada. Mówi mi on o dziele Gródeckiego o rewo-

lucyi polskij,') którego niemam i w katalogach Janu-

szkiewicza nie widz, równie jak dziea Brzozowskiego,^)

które mi wielce Umiski zachwala. Zdaje mi si, em
Ci ju pisa, e siostra Eliza jest to Mickiewiczowa,

a biblioteka od matki kupiona nie inna by musi. Co

do Twego na Kamiskich powoywania, niemajc z sob
archiwów nie zdoam przytoczy wyrazów, które mi do

takowego rozumienia powód day, mniejsza o to, znale-

li si zdrowi i pocieszeni. — Rozstae si tedy z Bie-

liskim, przynajmniej miae pociech wiele lat jego obe-

cn cieszy si przyjani. Dla mnie podobna obecno
bardzo nieskuteczna.

*) Posem elechowskim byl Joachim Lelewel.

^) Cyryl Gródecki: Die Rolle der Diplomatie bei dem
Falle lolens. Sanct Gallen u. Leipzig. 1835.

») Brzozowski: La guerre de Pologne en 1831 (Orne d'une

carte de la Pologne et dix croqui8 des batailles priocipales).

Leipzig 1833.
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Co do pienidzy, naleao mi cho poow Ci odesa,

zatrzymaem si jednak a to z tego powodu, e mi si

otwieray nadzieje zbycia znacznej kwoty egzemplarzy

Dziejów Polski przez Strasburg, gdzie nasi drukar-

ni i handel ksigarski zakadaj. Ztamtd atwij by

byo wprost do Bern grosz przekaza. Wstrzymuj si

tedy, czekajc ztamtd odpowiedzi. Nie wezm si ju
ja do adnej antreprezy drukarskiój, niepodobna. Pobyt

w Belgii znowu coraz wicj staje si peen niepewnoci.

Z Histoire de Pologne dotd koca niema.

Juzem spuci me pretensye do 800 franków w gotowi-

nie. Wszak tu tómacze nasi maj wicej ni ja za

moje oryginay dam, miewaj po dwa razy wicj.

Mnie si to nie zdarza, nacisk jest innych do tómacze,

do kolorowa map, dla mnie niema przystpu. Wreszcie

oni modsi lepiej zrobi mog, ni stary. Spacery me
po Belgium zawieszone z rónych powodów, a najbar-

dziej z gwatownych w tym roku upaów, burz, a teraz

deszczów, oraz z powodów koczenia rónych robót i ko-

respondencyi, które pospolicie s dla mnie najdolegliwsze,

bo obudzaj gorzkie uczucia, przynosz aosne wspo-

mnienia. Coraz mi ubywa drogich dla mnie osób, ile

wiem, a co niewiem! I teraz oto na Litwie, na Woy-
niu, na Ukrainie, tyle nowych ofiar, a midzy niemi jakby

reszta losem wybrana. Nie do Friburga oni wyjechali,

jak Twój Bieliski, ale gdzie dalj, albo na tamten wiat.

Werner si oeni, a jeszcze ma by w tej porze

roku sze maestw naszych : Czaplicki, Kaliski, Szmi-

gielski, rymarz nie pomn nazwiska, Lubliner, a bodaj e
i Jastrzbski. * Na drugi tour narzeczonych, na potem

Kotarski etc. Zdaje si, e tylko ja i Konstanty Zalewski

(który mnie upewnia, e Ci wielce szacuje) kawalerami

pozostaniemy. ciskam serdecznie

J. Lelewel.
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LIST XLVII.

Joachim do Jana,

Eruxcll, a rue du Cheue 26, 6 Wrzenia 1839.

Zapewne Ci braciszku dziwi, e dwa tygodnie od

listu ostatniego miny, i odezwy odemnie nie miae.

Opónienia tego nie bya powodem rewolucya w Zurici,

któraby Engera bankiera przestraszaa, ae moja pewna

sumienna uiespokojno o moj umow z Anglikami. ')

Korzystaem z tej przewoki, i gdy rai sami nic nie pi-

sali, upomniaem aby powiedzieli mi, majc ju rkopism

w rku, czy si im podoba, bo bybym gotów ich pie-

1) z poprzednich listów i adnotacyi wiedz czytelnicy,

jak zamys Lelewela napis mia po t'rancv;zku obszernej historyi

polskiej, któr z atlasem w instytucie Van der Maelena wyszty-

chowanym mia wyda Straszewicz, upad w skutek choroby

tego ostatniego. W roku 1839 udao sie Lelewelowi sprzeda

prawo tomaczeuia tego manuskryptu na jzyk angielski. By
to najlepszy interes ksigarski, jaki kiedykolwiek zrobi Lelewel.

Pisa on o tem w Przygodach: „Ze zgonem Straszewicza wy-

dawnictwo L"histoire de Polognew zawieszeniu zostao.

U mnie byy rkopisma; nieco onych i prospekta w papierach

nieboszczyka : wierzyciele mogli do nich pretensye roci. Li-

cytacya rozbiwszy, jak zwykle bywa, fond antrepryz, umorzya
prospektow zapowied; ale wydawcy nie byo; na szczcie

nie byo, bo podówczas w takiem rzeczy zawieszeniu zgosi
si do mnie sprawy naszej w Anglii publicysta, Waleryan Kra-

siski, od Anglików upowaniony, abym wstrzyma przez nast-

pne lat dwa francuzkie wydanie, a do uycia angielskiego moich

skryptósv udzieli: za te dwuletnie onych zadzierawienie hono-

rarium 1400 fr, Owo honorarium jakie najwiksze w yciu
otrzymaem: Bóg zapa! trzymajcie pomylaem choby na za-

wsze! W Sierpniu 1839 tysic czterysta nadeszy rano, wieczór

ich nie byo ; spacio si niemi dugi ; zostao jeszcze cokolwiek

do zwrócenia bratu w Szwajcaryi bdcemu."
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nidze zwróci. Wczoraj dopiero na to od Waleryana

Krasiskiego odpowied otrzymaem, w którój mi owiad-

cza, e gdybym mia co wicj do zbycia z tego rodzaju

to nabd. Wic pobiegem do Euglera i mandat weksel

tu zaczony wziem. Niemieli domu w Bernie, adresuj

do Genewy ; dla tego ciciaem przesa Tw sum przez

dom Englera, em przez niego otrzyma z Londynu,

eby nie mniemali, em bogaty, em pieniny, e kapi-

tay gromadz, bo taka jest do szeroka opinia. W oczy

mi niejeden nadmienia, e skpi tylko sobie. Jeden

Umiski nie zdaje si by tj opinii, bo gdy si rozeszo,

em zby m History, przyszed wprawdzie do mnie

i ze dwie godziny konwersacy toczy, ale adnej pro-

pozycyi pieninj nie uczyni, jak to czyni innym.

Niewiem co si dzieje z Mickiewiczow, duo jestem

niespokojny o ni, e si nie zgasza. O paczce N. N.

ani sycha.

W tycli dniach przejeda tdy z I^aliskiego pan

Cieszkowski, którego siostra bya na pensyi z Marcellin,

jedzie siostr sw we Francyi odwiedzi.

W Twoich tam stronach gdzie osiada Lesaw u-
kaszewicz 1) z I{;rakowa. Obieca si do mnie zgosi
i dotd nic niemam. Jeli Ci si zdarzy co o nim po-

sysze, chciej mnie zawiadomi.

Dzi id na niadanko polskie do Adama Pauszy,

Woynianina, oenionego z jedn Angielk. Kuso by

1) Lesaw ukaszewicz urodzi si w Galicyi, w r. 1831

suy w 3 puku piechoty liniowej. W r. 1832 sucha nauk
prawnych w uniwersytecie krakowskim. W r. 1836 wyda w Kra-
kowie „Rys dziejów pimiennictwa polski eg (\"

Dzieko doczekao si kilkunastu wyda, wci powikszane
przez póniejszych, jak W. Kalink, Radwaskiego, Mosbacha
i ks. Kiliskiego w Poznaniu, pod którego rkij, wyroso na gruby
tom. W r. 1837 redagowa ukaszewicz „Pamitnik nau-
kowy. Umar 1855.
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w Polsce, nieszcroko w tulactwie, ale mu niele, ma syna.

Po rejteradzie naszj zatrzyma si by koo Mawyi
i czas jaki nawet przebywa w Szydowie en qualitó

kuzyna, jako powinowaty z Konarzewskimi, przyrodnie-

mi Majewskicli.

ciskam Ci serdecznie.

Lelewel.

LIST XLVIII.

Joaciim do Jana.

Bruxella, rue du Chene 29. 10 Wrzenia 1839.

Dzikuj Ci braciszku za pami. Zbieraem si

wanie pisa, kiedym Twój list wczoraj odebra. W nim

wyczytuj, e chcesz mi pod opask nadesa dzieka Gró-

deckiego i Brzozowskiego. Nieprzysyaj, bo opaska ko-

sztuje duo, a tych dzie teraz uy nie zdoam. Wre-

szcie Brzozowskiego ma Umiski i poyczy mi, czy da
ofiarowa si. Niespiesz si" bra, bo lepij widywa si

rzadzij. Nikt wicj niema, bo aden z oficerów nie-

ciekawy, i Tyszkiewicz niema, bo nadto ycie ambu-
lante czy nomad prowadzi, kilka miesicy bawi

w Spa, zawczoraj przejeda do Ostendy, zkd na mie-

szkanie ma tdy wraca do Niemiec. Panny Moszcze-

skie odjechay do kraju, wic dom duo si zmniejszy,

wszake nie bez projektów to takich to innych.

Chciaem w tych dniach pisa do Ciebie odsyajc

600 fr. Ale gdym poszed bra mandat do Englera,

powiedziano mi e w tych dniach niemog, trassersur
la Suisse, chyba za dn: kilkanacie, wic si wstrzy-

maem.
Trzeba za eby wiedzia, e moj Histoire de

Pologne (o któr Kruszyski niepotrzebnie si kopoce)
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zadzierzawilem na miesicy 16 spekulacyi angielskij. By
do tego porednikiem Walerian Krasiski, wypacono mi

1400 fr., czyli raczj 1387 za udzielenie na ten ci-as r-

kopismów, a wszelkie francuzkie i polskie wydanie jest

wstrzymane do czasu wyjcia angielskiego. Wic i van

der Maelenowi zaliczyem na gotowy atlas 300 fr. i wsze-

dem w jego posessy, i Tobie braciszku chc 600 ode-

sa, konserwuj je.

Rozumiem e tak dzieraw wyszedem lepij, ani-

eli bym jakiekolwiek mia z Irancuzkiego wydania zy-

ski, które wszake w rezerwie zostaj i moe dopiewaj
w roku paskim 1841. Jabym yczy w roku tym 1840

czego dobrego, ale tego nie widz z jakijkolwiek wojny,

to licha dla naszej przyszoci rzecz. Ja ycz aby Mo-

skale i Rosy anie do rozumu \ rzyszli, na co bodaj si

zanosi. Jeli pilnie czienniki czytasz, to lady dostrze-

ga mona. Najciekawszy jest ów zamys rosyjski opa-

nowania Modlina i Warszawy, jako punktu oparcia, z któ-

rego najskuteczniej rewolucy w Rosyi zrzdzi mona.
Moe nie jeste mego zdania, wszake prdzj czy pó-

niej tak bdzie. Wojna temu przeszkadza i opónia.

Co bdzie to bdzie, ja tymczasem jestem teraz cay
w sztychu, nieprzesyam Ci epreuve, bo rycho w ca-

oci wypchn w wiat opuscule numizmatyczny. Tu za-

czam lich epreuve przeznaczon do druczków pol-

skich, które podejmuj Januszkiewicz i Zwierkowski.

Czy Tchórznicki nie wróci czasem przez Belgium.

Oh ! ja bym mu Jezuitów odradza, po có on ich tak

daleko szuka, wszak ma ich dosy w Galicyi. U nas tu

eni si nie przestaj. Kleczyski ma córk, Godebski

syna, Kaussowski pojecha przed miesicem do Ameryki

na dugo, straciwszy w Anglii modszego syna.

ciskam Ci serdcznie.

Lelewel.
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LIST XLIX.

Joachim do Jana.

Bruxella, rue du Cbene 25. 18 Kwietnia 1840.

Opónienie na jakie utyskujesz jest moj win.

Ale bo mam i cikiego zatrudnienia i strapie. List

odebrany z fantami do Felixa zapiecztowaem i piszc

do niego tak pisaem, jakbym niewiedzia co w nim byo.

Niemogc mu dopomódz równie, wolaem si okaza nie-

wiadomym. Przesyanie listów do niego i od niego nie-

kosztuje, mamy atwe drogi. Ale on nic dobrego. Tu

zaczony list od niego by zapiecztowany, a co do mnie

pisa, to ni siakie ni takie. Pisaem do potem z wy-

mówk takiej oziboci dowiadujc si, co porabia i nic

mi nieodpisa. Na przyjazd do Belgii w tych czasach

najlatwij byo by mu o paszport. Ale kiedy porz-

dnie nieodpisuje, to i ochota odpada zachca do przy-

bycia, a moeby mu tu dobrze byo, moe by i co
dosta, coby moe lepsze byo ni to, co zarabia i za-

robi moe w Londynie, lubo mi wiadomi powta-

rzaj, e z t umiejtnoci jak on ma w Anglii mo-

na mie si wicej ni dobrze. Ostatni ra wynurza-

jc mu al, e niewiem, co si z nim dzieje, daem
mu niektóre komisa i dotd niemam odpowiedzi. Mam
czasem pociechy z wiadomoci niekiedy dochodzcych,

ale i ao, e si w takich ogólnikach zamykaj. Gdyby

to Antolka Netrebska pisaa, oh byoby odrobin bez

liku, na pocztku tuaczki raz miaem od niej (jeszcze

bye w Saxonii) i byo co czyta i odczytywa, ale po-

tem wida trwoga pada i niebyo nic. Przejedajc

tdy sam z siebie obieca u macochy wyjedna pisanie,

ale dotd nic.

Dobrze to by ciekawym korespondencyi p. Gles,

ale jeli ma kosztowa to lepiej da pokój. Odwiedzi
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mi w tych dniach pewien Szwajcar z Wglarzy, który

si chwali e ciebie zna, ma wkrótce do Bern wróci

i cieszy si, e si z Tob widzie bdzie. Twierdzi,

e masz 6000 fr. pensyi ; mówiem mu, e si myli i nie-

dobrze robi, e chce by w tej omyce.

A ja niewiem co z sob pocz; chwyciem za ro-

bot za dni par do diuku idc, na którj niezawodnie

kilka set franków otwiera si korzyci, alem nigdy nie-

przewidzia, abym sobie tyle i tak gwatownej przyczyni

pracy tyle czasu choncej. I do koca tiafi niemog.

A na przyszo nic si nieotwiera. Yander Mae len

tutejszy bogacz, geograf, nieuk, ale naukowy zakad ma-

jcy, szuka mnie do atlasu historycznego, ale tak dzi-

wnym sposobem, e nieprzewiduj jak to bdzie, a gdy-

by byo, toby mnie podratowao. Do tego do zdatny

jestem, do innych zatrudnie siy i zdolnoci ubywaj

i gasn. A tymczasem wrzaski tuackie niewiedzie w co

mi popychaj i popchn. Strapienia mam bez miary.

Swdzenie, na które si skarysz i doktorów radzisz

mam od lat 7 mnij wicej, bolenie dokucza, tej zimy

mocno si powikszyo. Biedniejsza Marcellina ze sw
chorob, zapalenie wtroby pewnie przemino, ale zo-

stanie afekcya, której nie wiedzc ulegaa, a która jest

chroniczna niedowyleczenia, a która si pewnie powi-

kszy z wiekiem. W tych dniach odbierzesz pod opask
znowu ma ksieczk.

ciskam serdecznie.

Lelewel.
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LIST L.

Joachim do Jana.

Bruxella, rue du Chene 26, 17 Czerwca 1840.

Braciszku kopot mam z Felixem. ^) Na uboczny

atak, e nieodpisa, pisze nareszcie 15 Maja tak: „nie-

wspominaem o paszporcie, bo widz, e to by niemoe,

a to dla tych powodów, e paszport bez odu za wsta-

wieniem p. Joachima niezawodniebym otrzyma, lecz tu

idzie o od, bez którego niemógbym wyy. Gdyby

p, Joachim móg mi to wyrobi, bybym bardzo wdzi-

czen, bo jeli potrzeba bdzie zosta tutaj duj, to

najndznij skoczy musz. Byem chory blizko trzy

miesice na romatyzm czyli atrytyzm, ból nadzwyczajny

we wszystkich stawach , co byo przyczyn, em nie od-

pisa p. Joachimowi wprzódy, a to wszystko z przezi-

bnicia i niewygód, jakich tutaj doznaj. Aby porato-

wa swoje zdrowie pozastawiaem wszystkie rzeczy, nawet

buty i koszule, nie mam co przywdzia, a do tego za-

duyem si za stancy, sowem niewiem co mam z sob
robi. Jeeli kiedy to teraz bagam p. Joachima, aby

raczy uly mi w tem nieszczciu, niech p. Joachim

zlituje si nademn i raczy mi poyczy troch pieni-

dzy, etc. etc. eby to tyle mie gwineów, co panów

Joachimów w licie, byoby nie le. Pod koniec prze-

szego miesica umara do niespodzianie i nagle Ty-

szkiewiczowa w Na mur. Majc w tych dniach nieco

wolniejszego czasu, jutro albo pojutrze wybieram si na

piechot z wizytami w okolice Charleroi i Namur,
odwiedz i Tyszkiewicza strapionego. Powróciwszy bd

^) Wspomaiany tylekro razy w ostatnich listach Felix,

jest to Felix Slaski, brat ony Prota.
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si widzia z sekretarzem legacyi, czyli ambasady bel-

gijskiej w Londynie i polec mu, aby za zgoszeniem

si Felixa da mu paszport tu do Belgium, bo widz,

e inaczej koca uiebdzie. Kiedym dawnij pisa, aby

wzi paszport do Bruxelli, nie mogem mu obiecywa

odu, wszake miaem nadziej, e dla niego mógby
si wyjedna u ministra Vi 11 mar. Dzi minister si

zmieni, u Bu sen a dzisiejszego niemam adnej nadziei.

Ale jaki koniec z pobytu Felixa.w Londynie, atwiej-

bym go tu móg ywi ni zapoycza si, aby mu po-

ycza do Londynu. A moe ztd po niejakim czasie

uda si go do Francy i wepchn. Co za do jego du-
gów i fuduszów na przejadk, spodziewam si, e mu
towarzystwo Stuarta ^) pomocy nieodmówi. Niemyl
si oto zgasza sam bezporednio, ale moe mi przyj-

dzie jaka myl , e mu to czyja interwencya wyjedna,

napisz oto do Ledóchowskiego.

Pod opask odbierzesz pierwsze arkusze mego dzie-

ka o monetach Gallów.'-) Cignie to wydanie za sob
niemae wydatki i wnet niin wydanie skocz trzeba mi

bdzie w kredyt i dugi zabrn. Wic i wpoyczki Fe-

lixowi wdawa si nie jestem w stanie , bo dotd wyda-

tki subskrypcy nie s pokryte, a awanta z pracy bar-

dzo daleki. Tusz jednak, e Ledóchowski wemie
w opiek Felixa, a moe i utoruje mu powrót do Francyi.

ciskam serdecznie

Lelewel.

1) Lord Dudlej Stuart, zna-iy przyjaciel Polski, Stu na

czele komitetu angielsko - polskiego , który wspiera wychod-

ców i by prezesem Towarzystwa Przyjació Polski.

2) ,Le type-gaulois.' Drukowane w pimie zbioro-

wem: Athenee historiue ou receuil des memoires et traites

sur la Belgiue, publice par une Societe de Grcns de Lettres.

Annee 1840. 1 Liyraison. Bruxelles.
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LIST LI.

Joachim do Jana.

Bruxella, rae du Chene 26, 1 "Wrzenia 1840.

Braciszku! Masz tedy nowe oclmta, nowe do roz-

mylania zagadki, z temi ciemnemi korespondencyami,

w których niewierny kto do nas pisze, a sto osób ustron-

nie pen gb pisze i rozprawia, zgadnij e to jest J. S.

A tym czasem po obcych korespondencyacb szastaj si

imiona, któreby nigdy pióru powierzone by nie powinny.

Odczytaj sobie kopie J. S. bezimiennego, a m karteczk

jak najrychlej przelij a Madame Nie mog do-

sy wyrazi nieprzyzwoitoci i niebezpieczestwa. Inn
ra jeszcze Ci o tern napisz. Troszczysz si o moje

finanse, abym kredytorom mym nie paci procentów.

Dotd jeszcze na procent nie poyczaem. Niegdy pro-

ponowaem pannom Pinard procent za dug komitetu

narodowego, kórego opat umylnie pi lat opóniem,

niechciay przyj. Same kiedy uwag robi, e prze-

syki grosza dzi kosztuj moe wicej jak zwyke pro-

centa. Dowiadczyem tego, bo w ostatniej mój operacyi,

kiedym Ci dug mój odsya, odebranie z Londynu nieco

wicj, jak tysica franków i przesanie onych mym wie-

rzycielom, kosztowao sto franków. Co do dzisiejszj

mój pozycyi, otó si wygramol. Byem druk skoczy,

to zacznie co przynosi, ^) drugi 1 i v r a i s o n w tych

^) Mowa tu o drukujcych si waaie wówczas: „E t u d e s

numismatiues et archeologiues." Premier vo-

lume. Bruxenes. Yoglet. 1840, z atlasem. O tem samem dziele,

jako sprawia.cem mu duo roboty i kopotów wspomina Le-

lewel ju w licie XLIX. Kopoty te i straty wynikny z tego,

e nakadca i drukarz Lelewela Voglet sprzeda w czasie druku
oficyn sw Tirscherowi, wskutek czego nastpio opónienie
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dniach pod opask, odbierzesz. Po nowym roku wejd

w ukady z baronem galicyjskim Friedbergiem o History

polsk. Wróci mi me awanse i có zaliczy. Najwikszy

wydawnictwa i w nastpstwie tego wielkie straty dla Lelewela.

Pisze on o tern w Przygodach: „Kilkoletnie dowiadczenie

okazao ponn, rachub na potoczne rzeczy polskich rozpatry-

wanie: te uchylajc z przed siebie, nic zasobniejszego w t
chwil przed sob nie dostrzegem jak numizmatyk, w której

mi si udao jakiekolwiek otrzyma powodzenie. Tysic odci-

sków i rysunków przygotowanych, dosyki wszelkiego rodzaju

monet; celtickie zoto mianowicie ze wszystkich stron pyno
i wiecio na mym stoliku; obadowany tym zotem kryem
pieszko po guchych sadzonych belgijskich lasach, odnoszc je

wacicielom. Wysilaem si r. 1840 jako sztycharz i badacz.

Zacny ksigarz i drukarz, osiemdziesicioletni Francuz, dawny
w wojnach de la Vendee wojskowy, Yoglet, przyj imi wy-

dawcy: pucilimy subskryptorom liyraisonami. Z tych ostatni

bierze si do koca; Francuzi wygldaj go. W tem Yoglet

sprzedaje sw drukarni i ksigarni Tirscherowi i rachunek

przynosi. Stu kilkunastu subskryptorów jego wydatki 1800 fr.

wynoszce pokryo ; ostatnie par arkuszy Tirscber zobowiza
si w par tygodni wygotowa. Obstalunki z Parya podnosz
si na 1000 franków gotowizn; Francuzi si niecierpliwi. Po
wielu tygodniach arkusze odbite id na nic, bo metteur en page

roztargniony w rozkadzie na prasie omyli si. Gód opat
ztd wynike rekryminacye; przyrzdzaj arkusze byle prdzej,

bo obstalunki gro cofnieniem, jeli nie otrzymaj na termin.

Wlecze si, i sam Tirscher naliczy blizko sze miesicy opó-

nienia; nowe jakie wzgldem belgijskich druków formalnoci

na dodanie paryzkiej jeszcze pótora miesica przetrzymay.

Wyszy moje Etudes numismatiues et archeolo-
gi u es 1840, tome 1, type gaulois. Tysic franków z obsta-

lunków owych byyby mi wanie wydatki niezwocznie prawie

wracay, stawiay moebno zajcia si tomem wtórym. Opó-

nienie wytrcio mi je z rki, tak i z caego obstalunku tego

w rok dwa tylko wzito egzemplarze; a przytem opónienie to

uszczerbio chwilowy naukowy urok mych trudów numizmaty-

cznych.

Listy J. Lelewela. Tom U. 10
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byby kopot, gdyby mi przyszo jak podró podj.
Mam nadziej jednak, e do tego tak rycho nieprzyjdzie.

Zdaje si, e do Londynu w tych czasach niema po co,

a rozliczne wcale odemnie nieproszone i niewywoywane

zabiegi, aby sig do Parya zwróci, s bez skutku dotd.

Dugo by o tem byo pisa, i niewarto. Twój doktór

Demme dobrze radzi i pewnie ma racy, e moe si

rzuci na gow; a wic zostawi tam nij, anieli eby
miao zawita do gowy. Nie widziaem co si tam

dzieje, pewny jestem jednak, e bez liszajów tam si nie

obchodzi, od czasu do czasu to si czu daje. Co do

gowy tak ona jest dzi afektowana jak bywaa przed

wielu laty, kiedy jeszcze nic tam niej nie byo. Rady

s dobre, uznaj je za bardzo suszne i trafne; ale có
robi, nie tak jak chcemy, ale jak moemy, i nie kad
rad dobr wyegzekwowa mona, mianowicie kiedy sobie

do wystarczy nie mona i hrabska jamuna dolegli-

wie zagraa. Ów Szwajcar co Twoje dochody oblicza,

o którym nadmieniaem, zowie si Challandes Du-
chenil de St. Imier. Od owego czasu nie pokaza

si wicej. Rumigny dopiero w tych dniach przyby

do Bruxelli.

Feliksowi na jego sommacy, abym mu pienidzy

poyczy, nieodpisaera dotd. eby si da powodowa
i sucha rad, tobym poradzi jemu, ale kiedy niesucha.

Napisz mu w tych dniach, aby na moje rce napisa -
danie o paszport do Francyi. Jeli to zrobi, bdzie go

mia rycho z Parya do Londynu przesany, ale ja

wtpi, aby mu si powrót do Francyi spodoba. Win-

szuj Ci, e masz t famili Englera, to moe znajdziesz

kogo wicj do zayoci i towarzystwa.

Glinka, co o Kociskiego pisa, by wcale stary

przed laty dwudziestu, wtpi wic aby to by ten sam,

jest to familia biaoruska, znaem niektórych. Jeli do
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Szulca pisa bdziesz przypomnij mnie jego pamici,

donie mu, e Orlicki umar. ciskam serdecznie

Lelewel.

LIST LIL

Joachim do Jana.

23 Grudnia 1840.

Braciszku ! Ja Ci si le i bardzo le sprawi w ko-

respondencji, ale bo niesychanie byem uciony prac,.

Nie obliczyem dosy czasu i si moich. Drukarz awan-

sowa na druk 1000 fr. i druk si koczy, a ja zaleg

ze sztychem i regestrami. Trzeba tedy byo niesycha-

nj forsy. Zamknem si wic od kilku miesicy, byem
nieprzystpny, cho si kto dobija, cho puka, swe na-

zwisko dawa — nie otwieraem. Nie byo innego spo-

sobu, wszystko na bok odoyem, aby tylko wydola,

nawet co miaem pilniejszego i o tern pozapominaera,

aby dalj. Zbliaem si nareszcie do koca, gdym Twój

ostatni list odebra; na który aby odpowiedzie zeszo

mi jeszcze dni kilka, dni na zalege korespondencye

przeznaczone. Biorc si do odpisu Tobie, niewiem od

czego pocz. Pytasz mnie o Szulca, czy niewiem co

z Anglii, a mnie pytaj z Anglii, czy niewiem co o nim

na staym ldzie. Poleciem innym studia, aby si prze-

pytali. Dziwno e sam Szulc do Ciebie lub do kogo

nie pisze. Co do Feliksa, kiedy Twój dawny list nad-

szed, czekaem od niego odpisu; a wnet zapomniaem,

e by Twój list do przesania. Niewiem jakim przy-

padkiem mój doszed, opóniony miesi-cem. Nie potrze-

bowa on namowy, ognicie przyj propozycy powrotu

na ld stay, nie zrobi jednak jak daem, aby wzi
10*
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wiadectwo doktora, tylko mi sw prob przysa, czyli

za niego przysano. Wtedy wanie Ostrowski wyjedna

subsidie i powrót konfederatom: Dwernickiemu, Ledó-

chowskiemu, Trzciskiemu etc. Trzeba wiedzie, e Ci

konfederaci nie byli ekspulsowani, sami ze swj woli

usunli si byli, a wracajc, czego im nigdzie nie odmó-

wiono, szo im o to aby subsidia odzyska. To stawiao

trudno, wyebrali i maj. Sdziem, e to najpe-

wniejsza droga i poleciem rzecz Ostrowskiemu. Tupta

on wtedy gównie o trudniejsze paszporta, dla Worcella,

dla mnie, których otrzyma niemóg. Mnie to stano

na zawadzie, e dotd niema nic. Upominam si u wo-

jewody Wodziskiego jakiejkolwiek odpowiedzi, którj

dotd nie daje, moe si pogniewa, jak inni sejmujcy,

em im napisa, i najlepiej zrobi kiedy przestan

skada conciliabula i spiera si, czy maj sej-

mowa lub nie, ^) a powiedz sobie e ich misya sko-

czona.

Do Rumigniego, którego tu dugo nie byo,

niewiem jakiem prawem mógbym si wzgldem Feliksa

w Anglii bdcego udawa. Gdyby Feliks by tu w Belgii

tobym poszed z chci, boby mi Rumigni pomóg od-

1) Zawikania na Wschodzie w r. 1840 zdaway si za-

powiada przez jaki czas wybuch wielkiej wojny europejskiej.

Ztd obudziy si i w emigracyi jakie zwodnicze nadzieje,

o których Lelewel ju w licie XLIII z niedowierzaniem wspo-

mina, a zatem popchny i do ywszej krztaniny. Jednym
z objawów tej ostatniej byo zwoanie na 10 Listopada 1840 r.

byego sejmu rewolucyjnego, jako prawowitej wadzy narodowej,

przez jego marszaka wojewod Ostrowskiego. Z niniejszego

listu widzimy, e Lelewel dosy jasno zapatrywa si na te

zakusy sejmu in partibus infidelium. — Nazwa konfederatów

dostaa si Dwernickiemu, Ledóchowskiemu, Zalewskiemu i in-

nym, którzy w roku 1836 utworzyli zwizek nazwany Konfede-

racy, którym si ogosili rzdem rewolucyjnym i wydali ma-

nifest wielce rewolucyjnej treci.
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powiedzie, e to nie jego wydzia. Twego listu na

ostatku przesa do Feliksa zapomniaem, a na razie nie

kwapiem si z przesaniem jego, nie liczc na jego od-

powied. Wszak mi nic nie odpowiedzia, kiedy mogem
go tu do Belgii sprowadziwszy jaki czas utrzyma,

a moe i fundusz mu wyjedna. Dzi niewiem co pocz-
Sprowadzi go tu atwo, ale co pocz i jak utrzyma?

Gdybym móg przewidzie, e jaki taki przychód rycho

mi si otworzy, mógbym przyczyni si do utrzymania,

ale wszystkie nadzieje s strasznie niepewne, a cign
dugiem dochodzcym ju do 400 franków. Jeli zbd
Histoire de Pologne, to dugi opac, i co zy-

skam, bd mia i na niego, ale jak to nienastpi, to mi

niepodobna. Wszake na jego utrzymanie miesiczne

trzebaby przeszo 40 franków. Prócz tego musi mie
w Londynie dugi. Na przejazd pewnieby dosta od To-

warzystwa literackiego w Londynie, od lorda Stuart,

Ztd po niejakim czasie monaby go wypchn do Fran-

cyi, a wic jakim cudem subsidia mu tu wyjedna? Nad-

mieniasz e moesz mu cokolwiek ofiarowa, jak to wiele

by moe? Korespondentka J. S. dopytuje si o jego

zatrudnienie. Lepiójby zrobia gdyby jaki sukurs nade-

saa dla niego. Owe hrabskie pienidze przyszy przez

bank nowego hrabiego tutejszego Coghena, z którym

si znamy, wprost od hrabiego Macieja Mielyskiego

dla mnie, a uwiadomili mi o przyjciu wpadajc z ha-

asem hrabiowie Czapski, pewnie Ci znany i Mielyski,

brat Macieja. Listy Macieja twierdziy, e szy od pani

J. S. Pisaa e tymczasem za moje dziea, które dru-

kowa przedsiwzito wedle mego planu, e tymczasem

wicj zebra nie moga. Odrzuciem je po dwakro

jako mi nieznane, i ustnie przez tutejszego Mielyskiego

do brata Macieja jadcego powiedziaem, aby nie kwe-

stowali i nie przysyali. Stracie Baczyskiego dolegli-

wym sposobem, podzielam Tw bole. My tu mamy
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trzeciego maniaka, któremu nikt niewlaz w drog, a tru-

dno go uleczy, jest to Chojecki z artyleryi. Zjawi si

od miesicy kilku, mam z nim biedy dosy. Odsyam
Ci listy zalege i dan kartk. Wsadziem oraz kilka

wycinków z utworów mego rylca, moe co z tego dobie-

rzesz, aby wetkn z kartk gdzie j przelesz. Trze-

ciego i czwartego liyraisonu, które s w kursie nie prze-

saem Ci, czekajc na wyjcie ostatniego, aby ju ra-

zem poszy. Troszcz si tylko, e cho pod opask
ciko opacisz, ta reszta wyniesie dwa razy tyle co

dwie pierwsze.

Miaem od Maachowskij niedawno wiadomo, e
si pocieszaa polepszeniem zdrowia starego ma, teraz

mówi mi e dogorywa.

Obchód nasz 29 tego roku odby si jeszcze w sali

ratuszowj, ale si nieobszed bez targnicia nazajutrz

w jednym ministeryalnym dzienniku.

ciskam serdecznie

Lelewel.

LIST LIIL

Joaeiim do Jana.

W tene na odwrót 26 Grudnia 1840. Dzi rano

odebraem Twe pismo braciszku, odpowied wyprawiam

tego dnia wieczorem. Pisaem dni par temu, moe
niejszy odpis dogoni pisanie tamto.

Tu u nas z maestwami dziwne rzeczy si dziej,

pogupiao wielu i pobrao si z niepocieszonemi siero-

tami, i w biedzie prawdziwej upodobanie i szczcie

znaleli ; ale jest kilku co fortunk zrobili. Teraz wieo
jeden ydziak, co by w kraju na czosnku i cybulce prze-
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stawa, zapa maonk pann nieco pody i par
kro sto tysicy franków. Pojecha teraz do Anglii urz-

dza fortun i na stay ld przenosi. Nasi co go nie-

przyzwoicie traktowali, poczynaj go respektowa i sza-

cowa. Kuzynek Tyszkiewicza, dobry ale ograniczony

cliopczyna, bez niczego, zapa ciep wdówk, i dobija

w tycti dniach targu. Kleczkowski, Saint Cyr, Froelich

niepospolite fortuny z maonkami otrzymali. Twój zna-

jomy S . . . wprawdzie niewiele pomylnoci i pociechy

z maonk znalaz, ale cokolwiek posiad, bo posana

bya. Gordaszewski zanosi si do maestwa, ale nadto

wiele i nadto grube gupstwa porobi, e si spkao na

niczem. Pukownik Kruszewski, podjecha do swj nie-

bogi do Galicyi, gdzie koczy. eni si z modsz Mo-

szczesk, córk nieboszczki Tyszkiewiczowj. Wdowiec tu

do Bruxelli zjecha na wita z drobn dziatw i z jaki

tydzie zabawi. Myli z Namur przenie si do Bru-

xelli na mieszkanie, co najlepij zrobi.

ciskam Ci serdecznie.

Lelewel.

LIST LIV.

Joaeiim do Jana.

Bruxella, rue du Chene 26. 16 Kwietnia 1841.

Czyli Felix Twój rady posucha, i czyli jaki krok

o paszport przez Chotomskiego uczyni? nic niewiem.

Z mj strony nagliem go o to, i pisaem, aby jeli nie-

ma prostj do Parya drogi, expedycy na moje rce tu

przesa. Co zrobi, niewiem.

Podawaem rady, jak ma dosta paszport tu do Bel-

gii jako zegarmistrz. Pochybiono, pokrzyowano me rady
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i krótka bya jego rado, w oczekiwaniu odmówiono.

Dzi expedjuj rozkaz do ambasady belgijskij do Lon-

dynu, aby mu pas wydaa. Owó tedy i przybdzie,

a co z nim robi? Co bd uprzedzam Ci o tem i chciej

si przygotowa na pierwsz, m reklamacy, gdy za-
dam od Ciebie poyczki. Tymczasowie w rónych nie-

sychanie trudnych pozycyach ogldam si na te i owe

ekspektatywy. Z Vogletem niebawem rachunek mam
zrobi, przecie mi co przyniesie. To subskryptorów

byo 112., a sprzedano 36 egzemplarzy. Posaem Ci,

z tabak czyli tytuniem do Szwajcaryi ztd jadcymi,

druk i atlas do Twego egzemplarza, nadto zaczyem
dwa egzemplarze na sprzeda. Niech Kruszyski pró-

buje. Dzi pod band poczt expedjuj ostatnie arku-

sze, których w tych trzech egzemplarzach brakuje. Prze-

daje si tu i w Paryu po 15 fr. i pewnie cena znion
niebdzie. Za par tygodni wyprawi znowu podobny

pod Twym adresem adunek.^)

Moich Etud es Numismatiues Januszkiewicz

bierze do Parya 12 egzemplarzy, z remiz ^5 i ^y*

paca zaraz 144 fr.

Lipscy ksigarze ze mn wdawa si niechc, a tem

mniej Brockhaus.

_ Za par tygodni, albo rychlj, szerzej napisz.

Lelewel.

*) Mowa o wydauych wanie Etudes numismatiues.
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LIST LV.

Joachim do Jana.

30 Maja 1841.

Felix tedy duchem przyby stosownie do mój in-

strukcyi i przywióz z sob okoo 150 fr., ale dugów na

miejscu nie móg ze wszystkiem opaci. Dopytywaem

go jakie by mog? Jeden jest na 80 fr., drugi zna-

cznie mniejszy, wierzycieli prosi o cierpliwo. Podo-

bao mu si tu i chciaby zatrudnienie jakie znale.

Toe kiedy inni do korzystne poznajdowali , moe si

i jemu uda. Zegarmistrzowskie cylindry chleba nie dadz,

choby niekiedy obstalunki by mogy, jak mi obiecano.

Dzi bierze si do nauki robienia cygarów, nie wstrzy-

muj, niech zaprobuje. Ma ochot do handlu i do ony.

Gdyby mia w rku swój fundusik, jaki moe mie z kraju,

jedno i drugie do przyzwoicie pewnieby tu znalaz.

Zdaje si, e si oblicza dosy, ale jak uwaam zdaje

mu si czsto, e chory i wczoraj si purgowa uie-

wiera po co.

Bramani, nieoszacowany oddawca niniejszego, jest

Ci znajomy; dobrze, e si przejedzie, bo umys jego

bywa czasem zbytnie strapiony, potrzebuje pociechy i ro-

zrywki, aby na wiat w pogodniejszych kolorach zapa-

trywa si.

Paczka N. N,, tyle lat w Poznaskiem zalega,

jest nareszcie w Paryu, za dni kilka bd j mia
u siebie.

Z wydaniem mego Yoluminu des Etudes numi-

smatius sukces wielki, bo jest przeszo stu subskryp-

torów (130), a tutejsze ministeryum wzio 20 egzempla-

rzy (wic 150). Ale rachunek dotd niepocieszajcy,

obliczone wydatki wynosz okoo 2,300 fr., a z subskryp-

cji dochód wynie moe co wicj jak 1,500 fr., (jeeli
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tutejsza lista cywilna 240 fr. wypaci), wic niedoimki

800. A kiedy co bdzie mia sztycharz i autor?

Drog, tabaczn, musiay Ci ju doj egzemplarze

des Etudes numismatiues i Numisraatie du
moyen age. Znajdziesz tam karteczk, jak czego od

Kruszyskiego wymaga. Jeli stosownie do niej egzem-

plarze mu odda i ukad uczyni, to odmienia nie mo-

na. Gdy atoli teraz w Paryu ksigarze odemnie bior

po 20 egzemplarzy na raz po cenie 12 fr. i niezwo-

cznie pac, tem bardzij w Szwajcaryi pojedyncze egzem-

plarze nij i niemog. Sdz tedy, e Kruszyskiego

ksigarnia moe za kady egzemplarz des Etudes i de

la Numismat. du moyen age niezwocznie wypa-

ci po 12 fr. Posaem dwa egzemplarze de la Nu-

mismatiue du moyen age i dwa des Etudes.

Jeli Bramani bdzie móg wz' to dostawi trzeci des

Etudes, a zatem pi po 12 fr. wynosi 60 fr., nieli-

czc broszur. Jeli to mona wyegzekwowa niezwo-

cznie od Kruszyskiego i zaraz mi nadesa, byoby mi

wielce dogodno. Po niejakim czasie cen podnios i nie-

bd odstpowa, tylko netto po 15 fr.

Czekam przytem wiadomoci, czy mam nadal ko-

rzysta ze sposobnoci i nadsya jedno lub drugie dzieo,

czyli te wcale nie dosya, jako odbytu niemajce. Czy

nie masz jakich wiadomoci z naszycli stron.

ciskam Ci serdecznie.

Joachim.

LIST LVI.

Joaeiim do Jana,

11 Lipca 1841 r.

Braciszku! Zdziwieni jestemy i przeraeni Two-

jem dugiem milczeniem, czy nie chory? wszake i tak
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naleaoby nam jak drog da o tem wiadomo. Kto-

kolwiek, Kruszyski pewnieby Ci wyrczy. Zmiuj si

zaspokój, objanij nas.

Kilka pisa moich i przesyka w pakacli cygarów

przez Wocha, nie wiem czy Ci doszy.

Felix mieszka pod jednym dachem ze mn. Z aary

belgijskij niezmiernie kontent, radby pozosta nadal,

przywióz z sob 150 fr., jeszcze cignie. Przez cztery

tygodnie pracowa od witu do nocy u kartoniarza

i zarabia po pó franka na dzie, musiao to usta, po

zawczoraj rozsta si z majstrem Francuzem , cudze siy

eksploatujcym. Znajc jak Francuz postpuje zapo-

wiedziaem , e to nastpi. A tak dziwnie e 4 tygo-

dnie cigno si. Chcia Francuz, aby si Felix na

trwae po pó franka zobowiza. Gdy si wzdraga,

Francuz powiedzia, e ma taszych. Felix jest chtny

do roboty, do zatrudnienia si, ale czy si co znajdzie

nieprzewiduj.

Paczka N. N. dosza nareszcie w siódmym roku;

bolenie mi na ni patrze, na co mi si przyda po

straconych tylu leciech.^) Nieznalazem w niej tego, co

^) Wspominalimy ju wyej, e Lelewel opuszczajc w r.

1831 Warszaw nie móg zabra z sob swych zbiorów i mat-
ryaów do dziejów Polski. Ztd te pochodzio, e nie móg on

w Eruxelli f osuwa dalej naprzód swych studyów history-

cznych, tylko z pamici przerabia dawne prace. Staraniem

familii i przyjació zostay mu te zbiory w roku 1835 wysane
do Bruxelli. Cz przybya tame w r. 1836 i 1837, jak to

w dawniejszych listach Lelewel bratu donosi. Reszta ugrzza
w Poznaniu i dopiero w r. 1842 dostaa si do rk Joachima.

Bya to przecie tylko poowa przesyki , bo druga poowa wy-

sana przez Kraków zagina i znalaza si dopiero w r. 1847

w Berlinie, zkd j niebawem wysano wacicielowi. W tej

paczce, która przybya w r. 1842 do Bruxelli, znalaz Lelewel

tylko notatki swych kursów uniwersyteckich, ztd zawód prze-

bijajcy si w liScie,
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mona byo bezporednio z jak korzyci uy od razu.

Co w nij jest, wymaga wypracowania przez lat kilka.

A có tymczasem, z czego y przez te lata? Bodaj ju
ona nigdy uyteczo mi nie bdzie. Oczekujc z naj-

wysz niecierpliwoci rychj odpowiedzi

ciskam serdecznie.

Lelewel.

LIST LV1L

Joachim do Jana.

25 Lipca 1841.

Co Ci si braciszku roi kiedy piszesz: „Kwota za

dwa egzemplarze przy potrzebach, jakie dotd dla Cie-

bie wynikn mogy, zdaje mi si by za szczup, aby

si jj posyk zajmowa." Wanie e za szczup, tem

wicj i naglj potrzebn. Pocó wic byo mnoy
koszt kilkorakiem pisaniem poczt? Zmiuj si co mo-

esz wyegzekwuj na Kruszyskim i nadelij, choby to

kilka byo franków, i wprost przez mandat a nie przez

ksigarnie, które tylko komisami yj.
Nieprzecz e Kruszyski zna obroty ksigarskie

i zwizany jest rodkami ksigarni swojej, rozumiem e
i mnie niezaprzeczy znajomoci, kiedy pomyli, e ju
rok dziewity w Bruxelli jestem w tych obrotach. Owo
ja w komisa niedaj, tylko za gotowizn od razu wypa-
con odstpuj. Ksigarnie komisowe niech si udaj do

ksigarzy, co kupili, a nie do autora. Gdybym w ko-

misa dawa, to by mi wnet egzemplarzy na prost sprze-

da zabrako, a po kilku leciech zwróconoby mi ma-

sami na mój koszt, albo bym ani grosza, ani egzemplarzy

niewidzia. Znam ja co to s komisa od autorów brane.
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Niedawno zadano z Hamburga dziesiciu egzemplarzy

mych numizmatyk w komis. Odpowiedziaem, e mog
mie od ksigarzy w Paryu którzy zakupuj, albo od

niemieckiego Maruarta który zakupi.

Co do ceny. Cena ogoszona w jednem miejscu nic-

wie ksigarni w miejscach odlegych. Pisaem do Pa-

rya, aby tam Type gaulois podnieli do 20 fr. Skoro

to nastpi w odlegoci, niepuszcz jak po 15 fr. netto.

Felixowi Twe rady zakomunikowaem. Robota cy-

lindrów nie moe tu mu nic przynie, a zaczcie po-

trzebowao by zbyt duego wydatku. Wreszcie na czy-

sto si z nim nie znamy, nie wszystko mi powiada jak

jest, podobno gra. Ju te pogoski mu szkodz, niekontent

jestem z niego. Przyzna e jednemu w Anglii winien

przeszo 500 fr. , ten jegomo zgosi si do mnie bez

natrctwa. Fundusz 150 fr., jaki z Anglii przywióz,

w tych dniach uytkuje do ostatka. e kartoniarstwo

porzuci, to dobrze zrobi. Pani Skrzynecka zwabia go

do siebie przed tygodniem i Skrzynecki wzi si wyje-

dna mu subsidia. Oby to by mogo! Od dwóch dni

pocz Felix pracowa u chemika naszego Kopczyskie-

go, który kontent z jego zdolnoci ugodzi go na sze
miesicy, po franku na dzie, czyli 30 na miesic. Gdyby
nie billard, nie karty, byoby to dosy. Spodziewa si

grosza wasnego od brata, w czem komunikacy ostr

uatwi mu Skrzynecki. Winszuj Bieliskiemu mae-
stwa, niech Bóg bogosawi W tych dniach miaem
wiele wizyt: byli Chdowscy oboje, Rejtzenbejn, Osta-

szewski, Czarkowscy (Galicya si rozbia o m izb), by
te, niepomne nazwiska, jeden z Lubelskiego. Brama-

niego widziae ztetryczaego, a wszake on jest lepij

ni by przed rokiem, gdy by bardzo le. Rzadko Wo-
cha tak afifektowanego. Niewiele i wiem, kiedy si Twój

Napoleon Bokowski z mj publikaty objani, ale ma
Sotyka i Mierosawskiego dziea. Sprowadzam tu sobie
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na rozmówki dziekana naszego sejmu Aloizego Bierna-

ckiego. Wygldam go niebawem. Jak zamkng rachu-

nek z Yogletera ksigarzem, to ci zakomunikuj mój

stan finansowy. Postawiem go w lichem pooeniu, czy

mogem przewidzie t fatalno, która mi w przewo-

kach, zawodach i przeciwnociach dotyka ustawicznie.

ciskam serdecznie.

Lelewel.

LIST LVIIL

Joactiim do Jana.

26 Wrzenia 1841.

Dobrze mówisz braciszku, e trzeba raz skoczy.

Dla tego na dyspozycy pana Kruszyskiego wicej po-

sya niebd, i Tobie wicj tego rodzaju utrapienia

niezrzdz. Pan Kruszyski owiadcza si, e mnie chce

jakie przysugi robi, a on je robi nie mnie, tylko swo-

jj ksigarni, i na jój rzecz chce mnie trudzi, czyli jak

mówi eksploatowa. Czerniewski robi mi teraz przy-

sugi, bo skoro sprzeda, to mi nadsya, ju 300 fr. na-

desa. Wszak w tem ma swoje rachunki i swoje awan-

tae, jak przyzwoito, ale dosy tego.

FeliK zostawi w Londynie niedobr pami. Dugu
okoo 30 ir. i powiastk, e uciek. Jakiemu szynka-

rzowi nieopaci kilkunastu fr. , szynkarz ten wiele ha-

asu narobi. Opiera si to o mnie, broni go jak mog,
ale mi to niesychanie matrwi. Lubi billard, lubi wino,

lubi karty, kuruje si ustawicznie, do roboty niby ocho-

czy a trudny, twierdzi e mu robota idzie powolnie,

a rzeczywicie niedosiedzi, nieakuratny; wdaje si byle

z kim i z ludmi lada co, cho ostrzegany i niby ostro-
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ny, unika a przylgnie, kochaj go po karczmach i przy

bace, a niema ochotnika co by go do jakij roboty, do

jakiego obowizku wzywa. Nieufno nawet wzbudza

mimo upewnie moich. Tegom dozna w czasie jego tu

bytnoci do krótkij. Na róny sposób ostrzegaem,

przekadaem, radziem, wtpi aby skutecznie. Przy-

wióz 150 franków, te nie wystarczyy na dwa miesice,

a z tym funduszem szuka losu karcianego, przegra na

raz 45 franków, odegra potem. Twierdzi, e w caym
cigu jest wygrany na 50 franków. Z kogo? z chudoby

niedostatnich jak on braci, le to, bardzo le.

Z nadesanych 120 franków Twoich zrobie nie-

dobry rachunek, przeznaczajc na mnie 75, na niego 45

;

z rachunków z Kruszyskim mogem mie 50 a najwig-

cj 60 fr. ycz aby 50 znalaz. Z Twoich wic 120

sobie zatrzymaem 50, a Feliksowi jako od Ciebie daem
70, mia pisa dzikujc. Niewiele z nich wywióz ztd
marnotrawca.

Spotka on w parku pani Skrzyneck, która jak

to ju podobno pisaem zaczepia go i wezwaa do sie-

bie. Genera wzi si silnie wyrobi mu subsidia ; dosta

tedy na rok po 35 fr. miesicznie z kondycy udania

si na prowincy. Szuka miejsca taniego i obra Huy,

gdzie jest jeden Polak oeniony i kupczcy Tisson. S-
dzimy, e go oeni i w sklepie jakim umieci. Bo to

s najgortsze Feliksa yczenia. Wyrobienie to subsi-

diów zrzdzio mi dolegliwe i gorzkie nieprzyjemnoci,

bo nie mogem by wyjedna mu paszportu, jak upe-

wniajc, e subsydiów dopomina si nie bdzie. Moje

gole sowo byo tedy nadwerone, o to duo rejwachu

w ministeriach, u dyrektora policyi, w ambasadzie bel-

gijskij w Londynie.
* Cobd ma teraz fundusz, na czas nieograniczony,

aby go szanowa umia. Za prawdy i yczliwo widz
e niewiele ma do mnie serca. Co robi!
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Pytasz o Ostaszewskiego i Rejtzenbeina , czy ci

sami co Ci znani. A juci nie inni. Rejtzenbeim roz-

prawia tu dosy o Twojej ludzlioci, dobroczynnoci

i pewnych dochodach, przy sposobnoci napisz mu za to

bur. Bdc tu zbiera si do Ciebie pisa.

Czarnecki oszust nam tu dobrze znany, przeposzy-

limy go tu cokolwiek. Hultaj zarwa niektórych. Przy-

by on do Parya pod imieniem Trojanowskiego, ale rze-

czywicie jest Czarneckim, jaki to koniec takiego otra

bezczelnego. Zbyt dugo by byo rozpisywa, co ju
oszustw i niecnych ajdactw powyrabia.

Karteczk nadesan mi zwracam i moj zaczam.
W tych czasach duo tu mamy przejedajcych Paryan

i naszych. Jest midzy naszymi Sokolnicki, stryjeczny

nieboszczyka, wraca do Wielkiej Polski. Jest tu z War-

szawy exprofesorHahn, przyby oglda wystaw industrii,

i dla gbokiej znajomoci swj wzbudzi wielkie podzi-

wienie i szacunek. Od paru dni przyby z Galicyi z córk
Mon ces bryczk i trzema siwoszkami. Ekwipa ten

jest dziwolgiem dla Belgów.

ciskam serdecznie

Lelewel.

Bratu JanoM^i pro memoria.

Przesaem na sprzeda przesz ra dwa egzem-

plarze Etudes numismatiques.
T ra przesyam 2 egzemplarze Numismati-

que du moyen age i dwie Rapparition du
type gaulois.

Jeli Kruszyski chce si tem zaj, uó si sam

z nim o to, albo w komis, albo na proste jednorazowe

kupno i wypat w ten moment.
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Etudes numismatiues i Numismati-

que du moyen age s po cenie 15 fr., a zatem

jeli w komis, ofiaruj 10 procent, tak i kady egzem-

plarz powinien mnie przynie 13 fr. Jeli na wypat
zaraz, odstpuj egzemplarz pol2fr. Rapparition
jako osobliwo bibliograficzn bez remizy netto po 3

franki.

Jeliby tedy wszystkie te egzemplarze bra na wy-

pat zaraz:

Etudes numismatiues a 12 . . . 24 franki.

Numism. du moyen age a 12 . . 24 „

Rapparition a 3 .- 6 , „

Suma wyniosaby . 54 franki.

Moesz mu odstpi 4, byle zaraz muie tu do Bru-

xelli na 50 mandat przysa, lub zaasignowa a v u e,

byle zaraz bo to najlepiej.

Jeliby Ci kazano co za transport zapaci, to mi

doniesiesz, bo o to musz si tu na miejscu rozprawi.

LIST LIK.

Joachim do Jana.

27 Stycznia 1842.

Bdziesz mia zabaw braciszku odczyta tu za-
czone karteczki, które miej w zasobie i przy sposobnoci

gdzie potrzeba przelej. Nie spieszyem si z przesa-

niem Ci drukowanego obchodu 29 Listopada, bo od czasu

jak starzy na poczcie pomarli, przykro jest nosi pod

opask ekspedycye dla nowo uytj modziey, niedo-

wiadczonj, gupij i grubijaskj. Oddajc niniejszy

list oddam i druk pod opask. Nadmieniasz o koldzie

dla Feliksa, nie potrzebuje on jj odemnie, jest on da-

Listy J. Lelewela. Tom II. \\
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leko lepij odemnie sytuowany, sam to widzi, jest rentier.

Wszak ma subsidia byle je szanowa, ma swoje od

brata do 400 fr, rocznie, czego wicj potrzeba gdyby

si umia liczy. Rzeczywicie moe tam los zrobi. Bardzo

kontent ze swego pobytu, bardzo dobrze, e odpj^cha

dary poufaoci cudzoziemskich, ale od swoich chtnie

przyjmuje. Sprowadziem go tu na obchód, na prze-

jadk i pobyt tu daem 16 franków, na skadk obchodu

za niego 3 franki, przytem zatraci cudzy parasol 4 fr.,

za wszystko 23 franki, niech mu te su za kolend.

Namawiasz mnie do podróy do Szwajcaryi, sdzc, e
paszport dadz. Oh! dadz niewtpliwie na pierwsze

zawoanie, aby si gocia pozby, ale którdy jecha do

Szwajcaryi, przypuciwszy e Szwajcarya wpuci, którdy?

to sk. Darmo, sied grzybie póki Ci kto nie zdybie.

Z powodu wotów na komitet maj tu zjecha do ranie

Zwierkowski i Odynecki,i) dali paszportów, nie odmó-

1) Najsmutniejsz stron ywota naszej emigracyi byy
jej \yanie polityczne, które j rozbiy na partye i partyjki,

kóka i kóeczka, które si gryzy z sob na zabój, a t nie-

nawi stronnicz i w kraju zaszczepiy. Chodzio o wadz,
a raczej o fantom wadzy. Uwidziao si emigracyi, e jest ona

legaln reprezentacy kraju i ma prawo z swego ona rzd
dla wysadzi. O te rzdy papierowe powstay kótnie gorszce

i mieszne. Centralizacya wersalska, arystokratyczna partya

z ks. Czartoryskim, którego na króla bez królestwa promowo-

waa, Zjednoczenie, Towarzystwo wojskowe z jen. Rybiskim na

czele, dobijay si o t rzekom wadz nad emigracy i nad

krajem. Wytryskao to z jjowszechnego przekonania, w którem

byli wszyscy zgodni, e potrzeba skupienia si emigracyi pod

jedn wadz powszechnie uznan, jeeli ma co znaczy i za-

granic i w kraju. W tym celu powsta ju w r. 1831 komitet

narodowy z Lelewelem na czele, póniej komitet Dwernickiego,

potem sejm rewolucyjny wystpi z swemi prawami do rzdu,

potem Towarzystwo demokratyczne i tak dalej. Wród tego

zamtu chciano stworzy zgod i w r. 1836, 29 Listopada po-
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wiono im onych, a przytem z wysoka polecono, aby nas

obserwowano, z urzdown uprzejmoci konfidencyonalnie

mnie o tem zawiadomiono. mieszne, niepotrzebne ostro-

noci, dowodzce tylko jakie me pooenie. Co byo
przed laty, co si objawiao w roku przeszym, gdy po

czterykro o paszport do Francyi upominano si, to jest

i tego roku. Kuracy wody zimnej monaby i tu znale,

niewiem czy dobrze urzdzone, ale to jest przez bigotów

kierowane i bez wydatków nie obejdzie si, wreszcie

cierpienia wynikaj z wieku 55 lat. Chyli si do koca.

Nie pomn czym Ci pisa, e mam od kilku miesicy

zarobkowe zatrudnienie. Miasto sprzedaje swój zbiór

numizmatyczny rzdowi i wezwao mnie do napisania

katalogu. Z cicha czyni mi nadziej 500 franków, ale

dobrze bdzie gdy dostan 300 franków,^) gdy cay

zbiór niewart 15,000 fr, W dalszj przyszoci zawie-

cia mi wczoraj podobna robota dla rzdu przy mennicy,

ale to nieryclio. A tym czasem dugi gniot, z licznych

drobnych zdoaem wyle, dwa grubsze ci i z tego

co na ycie przychodzi moe spaci rycho nie zdoam.

Jeden jest 350, który moe ulgnie w lata dalsze, drugi

200 jakkolwiek dobrym i szczerym sercem udzielony,

ale e jest od jednego kupca, dolega mi. Jeli moesz

wstao tak zwane Zjednoczenie, które miao obj cala, emigra-

cy. W rzeczywistoci nie zjednoczyo ono nikogo, tylko wy-

tworzy onow frakcy, wprawdzie do siln bo 30OO czonków
emigracyi przystpio do niej. Jednym z twórców Zjednoczenia

by Lelewel. On te wraz z Zwierkowskim, Odyneckim, Wor-
cellem i J. B. Ostrowskim zostali wybrani do naczelnego ko-

mitetu, który si zebra w roku 1842 w Brukseli, jak o tem
w niniejszym licie.

^) Lelewel zrobi 9 Listopada 1841 r. ocen tego zbioru

numizmatycznego miastu Brukseli i ztd powierzono mu skata-

logowanie go ; za robot t dosta 500 franków cf. Przygody,
stron 76.

11*
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bracie bez swój uciliwof^ci udzieli mi owe 200 franków

okrgo na dugo, to mi je przylej.^) Jeli Ci to nie-

dogodnie, to mnie zawiadom. Ekspektatywa dalek jest

z Histoire de Pologne, na któr protektorów

znalazem, którzy na mój rachunek przedsiwzili wyda-

nie, ale zrobili gupi rachunek. Drukarz im powiedzia,

e ich to bdzie kosztowa 3000 franków i uwierzyli, ja

im mówiem, e 6000. Ledwie wczoraj zrozumieli i prze-

konali si, a zatem nie czterystu subskryptorami, ale

ledwie 700 koszta pokryj. Có i kiedy dla mnie? Z tym

wszystkiem zakadam na tym mój fundusz roku przy-

szego i lat dalszych, tymczasem kocz katalog miejski.

Wiosna nadchodzi, inn antrepryz numizmatyczn wy-

gotuj. Type gaulois przynosi, w Holandyi sprze-

daje si trzeci tuzin, który mi zaczli czstkami po 30

i 20 franków opaca i t. d.

Kopot wielki z komitetami. Luty, a moe i cz
Marca zejdzie na naradach. Wybrano dotd na mych

kolegów Zwierkowskiego, Odyneckiego i Józefata Bole-

sawa Ostrowskiego. Krzyk si wzmaga na tego osta-

tniego, e si zbrudzi, e gaganem si pokaza. Zwier-

kowski z nim siedzie niechce. Przytem na rónych

punktach ciszy podranienia, zawzitoci, witoszków
poddmuchy, niecne wichrzenia. Niechciabym si paskudzi

1) Ju za ycia Lelewela powtarzano czsto frazes, e
nasz wielki uczony yje w niedostatku jedynie dla tego, e sam
clice, e choruje na Diogenesa. Zarzut ten powtórzy i w naj-

nowszych czasach Falkowski, w swych Wspomnieniach
z roku 1848—49 pisanych bardzo pickuie, ale zafarbowanych

cokolwiek uprzedzeniami stronniczemi. Otó tak ten, jak i wiele

innych listów Lelewela, w których uczony badacz musi si co

chwila odwoywa do kasy brata swego, pokazuj najdowodniej,

e wcale on umylnie biednym nie by i nie pozowa na jedz-

cego rzep Curiuszai.
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z J. B. Ostrowskim. ^) Sprowadzono go take tutaj, co

to bdzie! jak si§ z tego wybrnie bocka, jeszcze dzi

powiedzie nieumiem. I to zabija i czas i kiesze.

Anegdotka o poczcie tutejszj. Kaussowskiemu

przyszo na myl przysya mi pod opask, dzienniki

angielskie, raz po raz po 60 centimów pac. Staje mi

si to uciliwe, niepodobne, tym bardziej gdy poczta

dokada poczyna stpel 14 centimów, zaczynam tedy nie-

przyjmowa. A razu jednego przynosz mi tak- eks-

pedycy, porto listowe 13 franków, nie przyjmuj. W par
tygodni znowu przynosz nieco wiksz, porto listowe

30^2 franków, odrzuciem, w par dni to samo spucili

na 1 frank, nie przyjem i zapowiedziaem, e adnój

pod opask z Ameryki ekspedycyi niecic.

ciskam Ci serdecznie.

Lelewel.

') J. B. Ostrowski, redaktor Nowej Polski, arae damnee

jen. Rybiskiego, w którego wmówi, i jemu jako ostatniemu

naczelnemu wodzowi przynaley wadza nad emigracy i krajem,

twórca tak zwanej partyi wojskowej. Ju w roku 1831 odzna-

czy si swojem ostrem piórem, maczanem zwykle w óci i nie-

nawici. W emigracyi rozwiujj si w nim ten talent oczywicie

jeszcze bardziej, gdy grunt szczególnie sprzyja, szarpa paszkwi-

lami rozmaite osoby, pomidzy innymi i szlachetnego lorda

Dudleja Stuarta Zt,d mia mnóstwo niechtnych i nieprzyja-

ció, jak z tego listu widoczn'. Worcell i Zwiorkowski zasiada

z nim razem nie chcieli, byo tedy znowu komedyi niemao,

tak e wskutek tego ów ko : itet narodowy Zjednoczenia dopiero

11 Lipca 1843 stanowczo si ukonstytuowa.
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LIST LX.

Joachim do Jana.

22 Marca 1842.

Braciszku ! Za komunikacy oryginau z Listopada,

który zwracam, komunikuj wzajem inny z Padziernika,

o którego zwrot upraszam. Pod koniec obiecuje si po-

stara, aby nas zawiadomiono, gdzie go znale, aby

czstsze wiadomoci miewa. udzi si, bdzie zawie-

dziony, sposobów tych wskazanych nie bdziemy mieli,

drugie siedm lat czeka bdziemy. Wda si tam

z jakimi co wszystko po pasku robi aby zby, a a-
skaw protekcy owiadcza. Karteczka z Padziernika

zmartwia mi niemao, nie z powodu e bur uje, bo

to byaby zabawa ; ale e nierozumie mego pooenia,

moich stosunków z osobami znanemi i nieznanemi , któ-

rych mu opisywa nietylko niebybym wstanie , ale nie

chc. Karteczka ta przyniosa i to zmartwienie braci-

szku, e twe rodki komunikowania, przesyania s za-

wodne. Wszak szeroko opisana przed rokiem i miesicy

kilkoma z hrabiami o pienidze przysyane i odsyane

awantura niedosza. List do wszystkich dugo tua si

po kozach, wizieniach, we Frankfurcie, Drenie, nic

dziwnego, e póno doszed, ale w tyme czasie przez

Twoje drogi wyprawiony, zawieruszy si. Braciszku!

jakie niepewne masz drogi. Czy przez Dziadów za-

wsze suy? Jabym tu mia bez koca innych, ale boj

si narazi, zrzdzi jakie niebezpieczestwo. Miae
si z karteczk o Felixie nieco wstrzyma, a do no-

wych mych przypisywa si. Tych nieotrzymae dotd,

bo zachodziy mi niezliczone przeszkody i wstrzymy-

way oczekiwania listów innych, mianowicie Dziay-
skiego Tytusa, a wtem karteczka Padziernikowa na-
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desza. Koo 20 Marca mnóstwo zbiego si listów

i wiadomoci , które moje materyalne pooenie duo
pocieszay i na czas jaki zaspokoiy. Ale karteczka

Padziernikowa niosca dezolacy wymaga spiesznego

odpisu. Zaczony tu odpis cicij braciszku nieociga-

jc si wyprawi jak moesz.

Z karteczk Padziernikow oddano mi 100 tala-

rów, tymczasem oczekiwaem nadsyki Dziayskiego,

który znalaz sposobno i nieproszony zamierzy da
swj yczliwoci dowody, przyzwoiciej anieli inni pano-

wie co z datkiem jamunowym paraduj. Dziayski
skoczy druk pierwszego statutu litewskiego i uwiada-

miajc mig o tem opisuje, jakie odnosi awantae i e
takimi ze mn chcc si dzieli, przesya mi 600 frJ)

Odpisaem mu , e kiedy jego siostra Klaudyna nasyaa
mi 600 franków, takowych nie przyjem, bo nieza-

suonych, nie zarobionych, tyka nie chc. Ale jego

600 fr. zostaj u mnie, nie za robot przesz statutu

pierwszego, bo takow mu w swoim czasie oddaem bez

warunków, ale za nastpn. I z tych 600 sum 50 fr.

oddaj do naszej kasy na wsparcie potrzebnych, 100 do

kasy na uytek publicznej usugi, reszt za 450 sobie

przeznaczam i przyjmuj pod warunkiem, e wydostanie

1) Jeszcze w Warszawie przygotowa by Lelewel do dru-

ku rozmaite statuty litewskie. Na jednem z posiedze warsza-

wskiego tow. przyj, nauk w r. 1829 odbytem odezwa si w tym
przedmiocie prezes towarzystwa: „Czonek towarzystwa hr.^Ty-

tus Dziayski drukuje wasnym nakadem uoone przez Le-

lewela raateiyay do prawodawstwa litewskiego." Wypadki

wstrzymay wówczas wydawnictwo, a pierwsza cz tych ma*

teryaów litewskich wysza doi^iero w 10 lat póniej pod tytu-

em: Zbiór praw litewskich od r. 1389 do 1529 tudzie

rozprawy sejmowe o tyche od r. 1544 do 1563. Przekad
L. Rogalskiego z 12 rycinami i 2 podob. Pozna, nakadem
T. Dziayskiego. Nowa ksigarnia.
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i uyje i drukowa bdzie statut drugi oraz 40 rónych

dokumentów, które w swoim czasie wyszukaem i sko-

piowaem, tudzie niektóre artykuy i tablice sztycio-

wane. Za wszystko 450 fr. bdzie dosy. Wtyme
czasie Januszkiewicz przedawszy co numizmatyki do

Ameryki, nietylko e opaci sobie wszystko, com mu
by winien, ale nadto nadesa mi 150 fr., tudzie uwia-

domi, e cena mej numizmatyki w Paryu z 15 fran-

ków znowu si podniosa do 25 (nieche pan Kruszy-

ski w komis bierze). Take i z Poznania obrachunek

handlowy w sumie 40 fr. nadszed. Sowem przez dzie-

si lat o tj porze bywaem w niedostatku lub osta-

tkiem goniem, teraz 57 rok zaczynajc, niespodzianie

cho na chwil bogaty jestem i przy nadziejach opaci-

em wszystkie dugi, i gdybym Ci odesa Twoje 200 fr.

jeszczebym mia do 300 pozostaych. A tymczasem s,

jeszcze w expektatywie 120 fr. z Hanoweru. Z zarobku

za katalog koczcy si dla miasta Bruxelli, z cigych

sprzeday u Januszkiewicza, nareszcie z Histoire de

Pologne, na któr ju jest nombre suffisant des

souscripteurs co okoo 500, a potrzeba 700 aby ko-

szta pokry.

Miaem goci z powodu komitetu. Dwóch na

moich kolegów wybrano, zdziadziaego Zwierkowskiego

i mumi schorza Odyneckiego, Jeden gada i gdzie

dobrze podje biega, drugi milcza, plasterki smaro-

wa, bawili miesic cay. Ja za nich myla i pisa,

byem zarazem ich koleg, doradzc, przewodnikiem,

prezesem , referentem, referendarzem, biuralist, kance-

list, expedytorem, kopist i szczciem, e nietrzeba

byo jeszcze by kasyerem. W wili wyjazdu Zwier-

kowskiego wyprawiem mu obiadek, na którym smako-

wa mu sauterne. Byo nas piciu, on ja i trzech

kasyerów z narodu polskiego. Co si narodzio , obmy-

lio i zrobio wyczytasz w druku, który Ci teraz i na-
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stopnic pod opask przel. Niepomng czym Ci przesa

by nasz obciód rocznicy 29go.

Smutne tu zdarzenia mamy, jenera Umiski mia
potrzeb na ulicy wymawia Zatwarnickierau jak wspo-

mink, któr o nim w gazetach umieci i w gniewie

trci go, Zatwarnicki skrzywdzony rzuci si na starego

powali i poturbowa. Ztd proces, Zatwarnicki 15 fr.

amande zapaci, a przy tej okazyi co cicia to si na-

gada. Drugie zdarzenie jest boleniejsze, Rostakowski

dosta pomieszania.

Maestw tu u nas przybywa, znowu si na trzy lub

cztery zanosi. Pukownik Kruszewski oeni si z mod-
sz Moszczesk pasierbic Tyszkiewicza. Skrzynecki

wyprawia wielkie wicone.

ciskam serdecznie braciszka i wzajemnemu mi
sercu polecam.

Lelewel.

LIST LXL

Joaeiim do Jana.

28 Czerwca 1842.

Mógbym si braciszku adnie zemci t ra za

niedawn opieszao Twoj niespieszc si z odpisem,

i moe bym to zrobi, gdyby si wezwanie Twe pisa-

nia 'o Ems nie wmieszao. Co do zgonu i clioroby,

to farsa jednego z redaktorów tutejszych, przesawnego

Jobarda.^) Jest to Francuz wywoka tu dawno zamie-

^) Nikczemny ten dowcip o mierci Joachima Lelewela,

puszczony w wiat przez dziennikarza belgijskiego chciwego

sensacyjnych wiadomoci, dosta si a nad Wis i napeni
trwog% rodzin Joachima.
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szkay (brat Jobarda profesora kazaskiego, który z Uwa-

rowem wojowa, a go z Rosy i wyrzucono). Tutejszy

Jobard uczony Kamaleon, czy Proteusz, dosta ju po

bokach od Francuzów; peen zjadliwego dowcipu, zy
z kociami i skór, najlepszego przyjaciela zgubi dla kon-

ceptu, by biczem na otrów i nieco republikanera, by
oranyst. Dzi jako redaktor wiern rad i wiernym

organem mioisteriów, dyrektorem muzeów, kocha to co

dominuje, kocha Mikoaja, garduje za despotyzmem; kiedy

mia czas, przychodzi do mnie, rozrywa mi i zaba-

wia, zawszemy z sob dobrze, kiedy si§ spotkamy to

wesoo, o ludziach i o nim podrwinki, albo serio uczona

konwersacya : dziwno ! Dotd niezmylon przyja oka-

zuje, cho adnego zlepku midzy nami by niemoe,

z przychylnoci tedy nadzwyczajnj wymyli i chorob

i zgon, wczenie do tego umysy swych znajomych przy-

sposabia. W sobot w wieczór spotka mi by na bul-

warze i rozmawialimy, nazajutrz rano w niedziel o zgo-

nie wiadomo puci, i byaby bya lepij si rozesza,

gdyby inne dzienniki nie by Tyszka od powtarzania

wstrzyma. Ale Umiski przygotowany, rano zaraz w po-

niedziaek lata do Zaleskiego za miasto pogrzeb urz-

dza, zkd spieszy zwoki ywego oglda. Oto masz

ródo. Teraz Jobard odpowiada : czy si gniewa ? czym

mu co zego zrobi?

Co bd lubo nie w Belgii, dokaza cokolwiek swe-

go, bo w Anglii, we Francyi, w Niemczech duchem po-

wtórzono. Dosza wiadomo rycho do Warszawy, ró-

wnie i denegacya, bd o to spokojny. Niedopiero ju
czytaem list tego, który mnie tu roku przeszego wi-

dzia, list jego pisany z Warszawy donoszcy, e wiado-

mo ta ani bdu ani obawy niezostawia, donoszcy

oraz, e blachy których zadaem i skrypta, z dodat-

kiem bielizny, s expedyowane. Zafrasowaa mi ta bie-

lizna, i pojmuj e wynika z tego, e kiedy ten jego-
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mo mi tu widzia, to mi zasta nad reperacy ko-

szul, musia to bratu powiedzie.

Do Ignacego do Ems niepisaem, by przygotowany

do pisania papier i data na nim pooona, wstrzymaem

si jednak i odrzuciem papier i pióro. A cóby byo,

gdyby za powrotem Ignacy by zapytany od kogo z Bru-

xelli list otrzyma? na prdce za niemogem znale
ustronnej stacyi, zkdby list wyszed. Niewiem co o mnie

pomyli, e go nie chciaem naraa.

Wincenty Tyszkiewicz wybiera si w Poznaskie,

przez niego nie bd pisa, listów jemu nie powierz, nie-

chc go naraa. Wystaw sobie e ów list ogólny, który

spowodowa pisanie które mi zwróci, nim doszed sie-

dzia po wizieniach, kozach i gdyby by znalezionj^,

byby niemaego przymnoy kopotu podrónemu.

Co za nieoszacowana Melna,^) pierwszy raz w kró-

tkoci tylem wyliczonego wyczyta. e si Edward^;

oeni, pierwszy raz sysz, a ju ma dwoje. I Mo-

roz yje, co niewyczyta to Wacaw. Ale co córek!

Imi Cieciszowskich w córkach zaginie. Antoni mia
córki, Jacek córk, Adam prawie same córki, Kazio

i Edward córki, cale imi stor na Adamie! Szkoda e
Milin niewypisaa imion. Wieleby moga napisa wi-

cj, a Ignacy pamita niemóg i niezna. Ja tu ni-

kogo nienatrafi, co by detale familii naszj zna. Cie-

szkowski odemnie stroni, ledwie chwil go widziaem,

ledwie o Cesi, o Ignacym i trocha o Suffczyuskich do-

wiedzie si mogem, ale ty braciszku od Ignacego,

od Jezierskich i Bóg wie nie od kogo musisz po imie-

') Ktoby by ta as^^awa p:redniczkp, któr Lelewel to

„Melna", to „Milin" nazywa, powiedzie nie umiemy.
^) Edward Cieciszowski. Wspomniany nieco niej Ignacy

zowie si Zieliski, Suftczyscy byli jr^ez Cieciszowskich spo-

wino\^aceni z Lelewelem.
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miu i nazwisku sysze opowiadane, a nigdy Ci na myl
nie przyjdzie, aby to piórkiem na papier zoy i bratu

przesa.

Gdzie teraz Netrebska, Netrebszczak obieca mi li-

sty i nic z tego niema.

Felix zawsze wHuy prónuje, napigte maestwo
zerwa, bo panna brzydka i mao ma posagu. Jogo pie-

nidze od brata nadesane, które si od wielu miesigcy

zawichrzyy, znajduj si u Rotszylda, wydobywam je, je-

szczem mu o tem niedoniós. Zrobi to gdy zostan

przekazane do Bruxelli, gdzie moe si obejdzie bez jego

obecnoci. Có mu z tego zostanie, niewystarcz na dugi.

Czy te pani Ignacowa opowiadaa anegdotki o po-

dróy ojca swego po Woszech w roku 1830, bo on tam

mia róne przygody. Midzy innymi, uciekszy przed

nasz rewolucy znalaz si w Bononii, kiedy Wosi po-

wstawali. Zajmowa si sztukami obrazowemi. Polak

dyletant z pendzlem w rku, w miecie nauk sta si
gównym i wzitym, mia za sob opini i wielkie jój

wyobraenie o sobie. Sowem wydao si Wochom, ko-

gó lepij do sprawy publicznj powoa jeli nie Polaka,

to bohater! mieli ju jednego jeneraem, dawno tam osia-

dego i bardzo zacnego (którego w Paryu poznaem

z innymi Bonoczykami, którzy mi rzecz ca opowia-

dali), wic zamierzyli Zieliskiego wynie na prezesa

rzdu, deputacye, wymówki etc. Wystaw sobie pocieszne

kopoty wojaera, nim si z matni wymkn. Tymcza-

sem dosy, ju to dzie trzeci, jak do tego lisu dopisuj,

a do odpisywania z powodu zgonu jest dosy.

ciskam serdecznie.

Lelewel.
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LIST LXIL

Joachim do Jana.

Bruxella, 14 Sierpnia 1842.

Bracie kochany!

W chwili obecnej jestem uwiziony, niemam wolnego

czasu i na kilka godzin z Bruxelli wychyli si niemog
i tak idzie od dnia do dnia.

Sokolnicki jest od lat kilku na wojace, do iny-

nierki si sposobi, znamy si z nim, jest to stryjeczny

nieboszczyka Twego przyjaciela. T ra niewidziaem

si z nim w Bruxelli, mówiono mi tylko, e przejeda.

Byem w askach u jego babuli czy ciotuli Brzechwiny,

która w Paryu zmara.

Masz tam na par dni Czapskiego, który pewnie

bdzie Ci szuka, powiedz mu, e miaem moc polece

mu powierzy, a mianowicie do Worcella, a nie raczy

mi na czas o swj podróy zawiadomi, chykiem si

wymkn.
Panna Emilia Szczaniecka jest zacna i gona pa-

tryotka, przyjacióka Klaudyny. Odwiedzaem j tu w Bru-

xelli. Dobrze zrobisz jeli si jj zaprezentujesz i ode-

mnie przesane uszanowanie owiadczysz, bdzie rada

widzie jednego wicj z rodaków nim si na tamten

wiat wybierze.

Jak ksit rosyjskich pobyt dzienniki ogosiy tak

i Twój, ^) ztd mnóstwo uroso tu pretensyi, aby Ci wi-

dzie, wiele miaem wizyt w nadziei spotkania Ciebie.

Jeliby widzia w Gand Pruszyskiego poko mu
si odemnie. W swoim czasie okaza si on do grze-

cznym dla lskiego.

^) Jan mia by w tym czasie w Belgii, lecz przyby do-

piero w roku 1843.
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Mówiono mi dzi, e i Tyszkiewicz zamiast do Bru-

xelli mia do Ostendy pojecha.

ciskam serdecznie.

Lelewel.

LIST LXVIII.

Joachim do Jana.

30 Padziernika 1842.

Zdobye si tedy braciszku na list niepospolity na

dniu 19 Padziernika, jak widz z radoci, e Wodzi-
skici widzia. Nie pisz do nich, pocó bym mia by
natrtnym dla tego e s we Woszech, kiedy nim nie-

byem, kiedy rezydowali w Drenie. Moe kiedy zajrz

do Bruxelli, do Belgium, wtedy bd natrtnym osobicie.

Tymczasem przelj im odemnie najczulsze przypomnie-

nie ich wzgldom, a co z tego listu znajdziesz, co by

ich interesowa mogo to wypisz, np. e Belgium jest

krain zasugujc na ich ciekawo, krain rolnicz,

a czy industryjn, a czy malarsk, a czy od dziesiciu

lat, czy gwatowne postpy czynic, tak e w uyciu

si i resursów swoich przeholowaa i w kopotach nie-

pospolitych etc. etc.

Sto kilkadziesit tysicy wojska na zawoanie ; 80,000

broni po skadach, niereperowanych, bo zbytek ; soce
niewypiecze, woda niewymoczy, piwa rozmaitoci etc. etc.

Powiedz im, e zobaczyli by e ciocia Antolka^) zawsze

^) Antonina Netrebska, Cieciszowska z domu. "Wojewoda

Wodzicki byl onaty z Konstancy uszczewsk, wnuczk Ada-

ma Cieciszowskiego, ztad powinowactwo.
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ze mn, bo mae noyczki, które lat temu 43 czy 44
w darze dostaem od niej, wszgdzie po wiecie podróuj
ze mn i kadj mej po Belgium przeciadzce nie od-

stpnie towarzysz.

Ocigaem si kilka dni z odpisem, albowiem spo-

dziewaem si widzie z ssiadami brata Prota, którzy

tu od niejakiego czasu przebywaj i co wicj z nimi

pomówi. S tu dwaj generaowicze ymirscy. Starszy

do mnie zajrza, byem u nich, widzielimy si tedy dwa
razy, ale zawsze kto niepotrzebny by wicj. Nie

kwapi si ze starym nudzi. Ma tu zjecha na par
miesicy i mamula ich lska z mulem. Mówili mi e
spotkali Ignacostwo, którzy wracaj, i od Ignacego syszeli,

e masz pewnego rocznego dochodu 10,000 fr., nie mniej,

czsto wicej. Zapieram, ale wyjani faszu uieumiem.

Twierdz, e Nosarzewscy Józefostwo kupiwszy wie za

przeszo 100,000, posiadaj on bez ciarów, bo pan

Józef znalaz dosy sowite fundusze swoje do opacenia

zupenego. Co bd widz, em bardzo dobrze zrobi

odstpujc w ucku 4000, bo tern Nosarzewska jest ura-

towan. Gierlicza interesa niedobre i na kupiono] w s-
siedztwie wsi utrzyma si nie moe. Czarnocki ha-

niebnie zrujnowany, Feliks oeniony jak mówisz z Janó-

wn ub. niema miru w okolicy, mówi popsu si.

Wkrótce ma tu zjecha na czas jaki Trzciski

z Lubelskiego, do niego brat pose nadbiey, pewnie

i Ledóchowski, bdzie wesoo. Tego roku niesychanie

wiele jak adnego roku gocio w Bruxelli Polonii i Rosyan

z rónych stron. Cokolwiek z nich widziaem. Midzy
tymi unika nas ze strachu architekt warszawski Idkowski,

przypadkiem go naszedem i duomy pogadali, pojecha

do Woch. Widziaem generaowicza Rolanda (prosi

aby o tem nie mówi), widziaem z Poznaskiego Men-

dycha, Moraczewskiego, maego Jaraczewskiego, którego

rodzice Julianostwo na rok przyszy do niego przyjad,
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i nie pomn kogo wicj. Walewskiego z Warszawy,

Rybiskiego z Chemiskiego, chybio mnie widzenie

pastwa Mielyskich Sewerynostwa, którzy w nieszcz-

sn godzin do mnie zachodzili oboje. Z Poznaskiego

Andrzej Skaryski by tu, mia by i w Szwajcaryi

i Ciebie szuka, inni nie przychodz mi na myl. Z Pe-

tersburga miaem wizyt starego Rejchela. Bóg mu
zapa, co nagawdzil, (miaem i par listów do inte-

resowanych, T'arzy si kasza). Z Moskwy odwiedzi mi
profesor moskal Pogodin czyli Pagudin, i dobre sowo

od Siergieja Strogonowa zostawi. Miaem rozmówk
ciekaw i zabawn z Rosyaninem Pagaewem, zbyt dugo

byoby to pisa.

Byo cokolwiek i podrónych ebraków z naszych

wilaskich stron, kady co powiedzia. Dzi by pier-

wszy raz syn jeneraa Sierawskiego, w wojsku belgijskiem

od lat czterech bdcy, bieda z nim.

Feliksa lskiego sprowadz tu z Liege na obchód

rocznicy. Wepchn go do Francyi byoby nietrudno,

wystaw sobie e Rumigni Gordaszewskiego tara zwróci.

Gordaszewski natarmosi si z kolegami i z wojska

belgijskiego wieo wyrzucony. Feliksowi ów pojedynek^)

nigdy szkodzi niemóg, gupi by e zmyka. Ale có
z nim we Francyi? kochaj go próniaki do gawdki,

uy go do czego wnet kady si lka, bo niestatek

i jake go zaleca komu. Niewiedziaem e Linowski

z Orsettemi spowinowacony. Czy Siekierski ze mnie

kontent? bo moe dozna mego humoru z powodu dzi-

wnego wstrtu jaki do swojaków okazywa, co si nikomu

podoba niemogo, Towiaski zaoy rezydency w Bru-

xelli, Tyszkiewicz w Drenie.

^) O tym pojedynku Feliksa lskiego obszernie niej,

w licie do Prota.
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Ale Majewska ciko chorowaa. Klemenci Hoffma-

nowj w Poznaniu zaoy pensionu nieudao si, wrócia

do Parya.

Z miastem skoczyem, oddaem im katalogi, za co

bez ocigania si wypacili 500 fr., przyjem z wdzi-

cznoci i bez wzdragania si, bo szczliwie w tyme
czasie miasto skoczyo swój interes z rzdem, wic ka-

talogi moje przyday si i s potrzebne. Z 500 ju dosy
si rozsypao, za 20 fr. odziaem si na zim i cieplj

jestem ni kiedykolwiek, tylko lata przybywaj a ztd
niedogodnoci nieodzowne. A jak mi jest teraz bodaj

byo do mierci. Wygraem t batali z moj now
od dwóch lat gospodyni. Gospodarz lepszy piec posta-

wi, waciciel domu nowe okna wstawia. eby ksiga-

rze mieli mnie na mych dzieach oszukiwa, to wierutna

bajka. Niedam si, ale moje dziea ani dla nich, ani

dla ranie nie daj wielkiego produktu. Oszukiwa nie

mog, bo bior za gotówk i aden mi nie jest duny,
z jednym tylko uczciwym Holendrem na mae puciem
si rachunki. Januszkiewicz zawsze awansowa, po raz

pierwszy zostawiem niewielki rachunek. Z tego wszy-

stkiego co byo dotd z jednym podróujcym Czernie-

wskiro co si zapltao, moe e si le nie skoczy.

ciskam serdecznie

Lelewel.

LIST LXIV.

Joaciim do Jana.

1 Grudnia 1844.

Braciszku ! Przyjecha tu Zabocki, majcy za on
córk zmarego hotelnika de Bellevue Proot, i przy-

Listy J. Lelewela. Tora II. 12
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wióz co masz tu zajCzone. Wziem sobie kopj, z te-

go co do Ciebie, i przesyam kopj tego co byo do

moie, chocia z tego ostatniego nie wszystko Ci inte-

resowa moe.

Mam tu od kilku dni kopoty obchodu 29 Listo-

pada, one przeszkadzay mi do niezwocznego wyexpe-

dyowania. Felixa waniem by cign na obchód,

mia chwaa Bogu tego roku dobr z ymirskim kom-

pani. Z tem wszystkiem nie oddaem mu 50 talarów

i niezawiadomiem o wiadomociach a na wsiadaniu, dla

ostronoci. Skoniem go, e jeden dug 50 franków

niezwocznie opaci. Daem mu za te 50 talarów 200

kilka czyli kilkanacie franków, bo zwykle podejmuj

jego pobyt w epoce obchodu. Pastwo lscy co dnia

s spodziewani, moe co nowego przywioz. Fehx b-
dzie konwojowa z Liege do Bruxelli. Jest w tj

chwili w elemencie szczcia.

Sprzedaem ksigarzowi wrocawskiemu Szletterowi

wydanie czwarte moich Dziejów Polskich ^) za 200 fr.,

wanie za sum, któr jak pomn winien Ci jestem.

Korzystam z mandatu i przekazuj na Ciebie, wic na

ten raz braciszku kwita. Co Twoje porednictwo jest

marudne i baamutne. Ja w tych czasach gotuj wielk

pimienn expedycy do Poznania, chciabym j najpó-

nij za dni 15 wyprawi i bd pisa przez Fijako-

wskiego, jeli chcesz swe sowa przesa, nadelij mi

one, nie ocigajc si. Fijoek ^) lepszy i pewniejszy

od Mydlarza tchórza '^). By Mydlarz u mnie zniewolo-

ny, a z tj audyencyi wyrozumiaem, e jak przed laty

1) Dzieje Polski, które stryj synowcom opowiedzia:. Wy-
danie czwarte. Wrocaw. Schletter. 1843. Jeszcze trzy wyda-

nia tego dzieka wyszy w Wrocawiu.
2) Brat arcybiskupa warszawskiego.

*) Cyprian Zabocki.
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tak i t ra rad spotkania unika. Dawniój widywaem
go u Tyszkiewiczów, u Ledóchowskiego i zawsze stroni,

owiadcza si, a odjedajc zmydli. Brat znowu po-

wie: odrzucie okazy. Mówi yrairscy, e Ewcia bar-

dzo si piknie uformowaa, e by czas wyrostu, gdy

bya niezgrabna, ale to ju mino. Jak nasz obchód

wydrukujemy przel Ci jego opis pod opask. Z du-
giego listu brata widz jedn dla mnie bodaj znalezion

strat, to jest, e paczki mych skryptów przed laty wy-

prawionej przez krakowskiego ksigarza Czecha nie-

dostaem.
ciskam Ci serdecznie.

Lelewel.

LIST LXV.

Joaeiim do Jana.

IH Gru.hna 184-2.

Ciekawy to popiech i kwapienie si z 200 fr. po

dwuleciech, jake nie warto byo korzysta, kiedy man-

dat by bez kosztu.

Dzikuj za wiadomo o porednictwie Wilsonskiera.

Chciabym korzysta i jeli niepóno karteczk przesy-

am. Niemogera wczeniej , byo co wyadowywa do

Poznania do kilku korespondentów. Do brata wyprawi-

em makiem , co by byo na par arkuszy zwykego pi-

sma, kilka te sów uprzedzajcych wzili ymirscy.

Przelj i odemnie czue yczenia Wodziskim.

Co do Felixa, rób braciszku jak Ci si zdaje, jak

sdzisz przyzwoicie, bodaj czy go ju nieprzyzwyczait

do kolend, e na nie liczy. Z tego co dosta, nakoni-

em go e zaraz 50 odda wierzycielowi swemu w Bru-

xelli Tyszce, bo to jakby potrzebowa ma na zawoaniu,

12*
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a Tyszka w tych czasach jest ciko obciony, uplatany

do 3,000 fr. Zostao tedy Felixowi 150 fr., z których

musiao ju co wyj, subsidia bodaj czy nie ustan,

albo na czas si nieprzerw z Lutym. Jego wasne od

brata w Krakowie zalega, choby i przyszo, dug w An-

glii na tern ciy. Oto jest jego pooenie. Jeeliby

mu co w ofierze nadesa, rad mu, aby jeh moe, nie-

czekajc nadejcia swoich wasnych pienidzy, cho mao
na dug londyski powici, aby tam uczciwo jego

pokrzepi, bo tam duo o niej wtpi. Chc go tu na

par dni sprowadzi, przed albo po Nowym Roku. S
tu osoby coby chciay mu miejsce i zatrudnienie zna-

le, ale ja si lkam nygusa i niestatka rekomendo-

wa. By te dzisiaj Ledóchowski , tylko e nocowa

w Bruxelli. Wczoraj wieczór mnie niezasta, dzi przed

wyjazdem zaszed i troch si nagada, zostawi mi 200

franków dla faraili Karskich pod Namur mieszkajcj,

drugie 200 do naszój kasy skadkowj dla wspierania

potrzebnych.

ciskam serdecznie

Lelewel.

LIST LXVI.

Joachim do Jana.

3 Marca 1843.

Wybacz braciszku opónienie cikie jakiem Ci spra-

wi, jak to oblicza data listu Felixa. Miaem i mam
prawdziwe zmartwienia, z powodu których opóniwszy

si nieco mniemaem, e ju wyprawi odpis swój,

i opóniaem czyli zaniedbywaem pisanie, a obudzony

zostaem Twem nowera wezwaniem. Zaczam Ci zwra-
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cajc orygina i kopi listu Antolki, masz ca genea-

logi jj pupilów; kilku wyrazów i koca uie mogem
odgadn, moe bdziesz szczliwszy. Zaczam te
mych kilka sów do nij do Kokotowa. I drug karte-

czk do Woli C.^), jeli nie przedana? Po niemaem
rozmylaniu niewiele widz podobiestwa, abym móg do

Szwajcaryi si dosta, dokd jedynie M. M. -) zamierza.

Gdybym nawet móg jawnie podjecha naraabym i siebie

i j, mniejsza o mnie, byaby to gupia i wstydna awantu-

ra ; ale j narazibym gorzj anieli otwartem widzeniem.

Gdziekolwiekbymy si spotka i widzie mogli, jeli

ona niewemie i niedostanie paszportu do Belgii i Bru-

xelli (choby tu niedojechaa), widzenie si nasze okro-

pnieby j naraao. Ale gdyby dostaa i wzia do Bel-

gii i Bruxelli powiedz: bdziesz go widziaa, widzie

go moesz, ale pamitaj, e co z nim mówi bdziesz,

wiedzie bdziemy. Mnie si zdaje, e jj pozwol, ale

Tadeuszowi nie.'^j Za miesicy pi, sze, jeli dospie-

waj emigracyjne warcholstwa, to pewnie i ona pozwo-

leniaby niemiaa.

Felix otrzyma znowu na sze miesicy prolongat,

polubi Liege miejsce drogie, gdzie cale tanio, a licho

przebywa, ma wszystko w jednej kawiarni, mieszkanie

za franka na dzie, to jest za 100 centimów.

Niemam nadzieji aby jakie zatrudnienie znalaz, bo

nygus a tak prdko niestateczno z niego si objawia,

e ju wielu Belgów jego przyjació to dostrzego i mnie

o tern mówio. To ich niesychanie odraa. Pojawi

si tu jeneraowicz Bontemps piknie usposobiony

inynier, mylc si ulokowa z jakiem zatrudnieniem,

») Wola Cygowska, wie dziedziczna Prota; chcia ja ku-

i wówczas Aleksander Fotocki.

2) Marya Majewska, siostra Joachima.

*) Tadeusz Lelewel, syn Prota.
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ale i on odrazu niestateczno objawi i wszystkie my-

li poodstrcza. Dowiedziaem si w tych czasach, e
jest tu wród Brabancyi sawne z tanioci i rozkoszy

ustronne miejsce Jodogne, dla goci gocinne, w naj-

wikszym hotelu dzie l^a fr-, coby w Bruxelli 5 lub 6

franków kosztowao. Znam kilka Jodognek; Godebski

ma za on Jodognk, myl Felixowi zaproponowa, aby

ten zakcik odwiedzi; ja bd w Louvain, to go do

Louvain sprowadz i znajomoci Jodognskio mu zro-

bi. Za ostatniej bytnoci jego tutaj odprowadziem go

do Malign es i jeneraowi Kruszewskiemu prezen-

towaem.

Wraz z niniejszym listem wyprawiam pod opask
kalendarzyk bruxelski i osobny odbitek wieców sokal-

skich, które nieco rejwachu robi, i)

ciskam serdecznie.

Lelewel.

LIST LXVII.

Joaciim do Jana.

20 Kwietnia 1843.

Braciszku! Przed kilku dniami w Wielki Czwartek

otrzymaem z Berlina przez porednictwo lskiego

listy tu zaczone, to jest karteczk do Ciebie osobn

i osobn do mnie, którój kopi przesyam, nie umiejc

i)Wieca Królowej Polski w Sokalu. Bruxella,

druk Bri^rda. 1843. Broszura ta polityczna, odznaczajca si

oryginalnoci formy, bo bdca nibyto sprawozdaniem z na-

rad rónych reprezentantek cudownych obrazów Najfiwitszej

Panny, jako to: Czstochowskiej, Ostrobramskiej, Poczajo-

wskiej etc. etc, jest przedrukowan w Polska, dzieje

i rzeczy jej, Tora XIX. str. 208.



— 183 —
wyczyta imion niektórych ksigarzy, o co bodaj ani

Tobie ani mnie nie idzie. Przesyajc je lski uwia-

domi, e z Berlina wyjeda 20 Kwietnia o godzinie

7 wieczór, to jest dzi, i czeka na mój odpis. Niezwo-

cznie tedy zasiadem do odpisania i w Wielki Pitek

wyprawiem, czy odebra? Niewiem za co Stasio listy

nasze przez cay Marzec, przez cz Lutego i Kwietnia,

to jest dwa miesice przetrzyma, odsyajc dopiero na

ostatni moment. Gdyby by wczeniej przesa , móg-
by by ze mn z okazyi pisania korzysta.

Paczek z Poznania dotd niemam. Cztery miesice

jak z Poznania wyadowane. lski szuka urzdu; by
tu niedawno szukajc wdania si Skrzyneckiego, dotd
pedogra w domu zatrzymuje. I mnie te chc w urzd

wplta i powierzy mi gabinet numizmatyczny majcy
si formowa na jak wiksz skal. Niewiem jak to

moe kwadrowa z komitetami i komeraami emigracyj-

nemi. Rybiski na pikne oszustwo polityczne prowa-

dzi i Sotyk swemi biegemi planami militarnemi go

wspiera. Ludzie honoru ! maj czoo odzywa si z urz-

du do izb angielskij i francuzkij, opierajc si na fa-

szywym Niemojewskiego bileciku, któregoby si uczciwy

Niemojewski nigdy niedopuci. Jeszcze podobnego skan-

dalu nikt si w eraigracyi niedopuci. Zaczepiony So-

tyk grozi, lub wystawia podobiestwo pojedynku za

obraony honor. Odpisaem mu: pod sd, bo prdzj
póniej przestpców politycznych kara czeka, pierwszy

sejm j dopeni. I ucich zuch, a swoje robi, brnie.

Niewiem czy znasz t rzecz
,
przesyam Ci pierwsze w tj

mierze sowo Chelmickiego ^) pod opask.

ciskam, Ci serdczne.

Lelewel.

^) Owe smutne, a wspomniane iu wyej spory pomidzy
emigracya o rzekom, wadz nad ogóem emigracyjnym i kra-
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LIST LXVIII.

Joachim do Jana.

6 Sierpnia 1843.

Braciszku ! Niewiem czy z wasnj ochoty, czy z po-

jem, zaostrzay si coraz to wicej, im bardziej zbliaa si
chwila zbrojnego powstania w Polsce, nad którego wywoaniem
pracoway wszystkie emigracyjne stronnictwa. Arystokracya

z ks. Czartoryskim, demokracya z centralizacy wersalsk, mi-

stycy z Mickiewiczem i Towiaskim, tak zwane Zjednoczenie

z Lelewelem i Zwierkowskim na czele, walczyli z najwiksza

zacitoci, obrzucajc si nawzajem botem, o owe papierowe

rzdy. Ówczesne czasopisma emigracyjne s wymownemi pró-

bkami tej zajadoci i nienawici stronnictw. ^Naszych czytel-

ników odsyamy do mowy Lelewela mianej na obchodzie trzy-

nastej rocznicy listopadow^ego powstania (Polska, dzieje

i rzeczy jej. XX. str, 406), w której nasz historyk, równie

wielki uczony, jak niefortunny polityk, odsdza wszystkie stron-

nictwa, prócz Zjednoczenia, którego by prezesem, od czci

i wiary. Po roku 1840 przybyo do dawniejszych stronnictw

w emigracyi, jeszcze jedno, tak zwane stronnictwo wojskowe,

którego twórc by J. B. Ostrowski, a nominaln gow jen.

Maciej Rybiski, ostatni wódz naczelny. Sejm w Zakroczymiu,

dowodzili stronnicy Rybiskiego, przela przez Nieraojewskiego

wadz na jen. Rybiskiego, który by zatem i prezesem rzdu
i wodzem naczelnym. Przy nim jest prawowita wadza i on

jest reprezentantem legalnym emigracyi i kraju. Namówiono
Rybiskiego, aby memoryaem odpowiednim, wystosowanym do izb

francuzkich i angielskich, wystpi jako naczelnik polskiego na-

rodu. Krok teu popar Sotyk i wyda w tym sensie broszur:

Objanienia wzgldem adresu przesanego do
izb angielskich przez jen. Rybiskiego. Pary 21

Sierpnia 1842. Posypay si za to ze strony innych partyi gro-

my na Rybiskiego i Sotyka. Widzimy jak Lelewel ostro si
wyraa. Ze strony lelewelowskiego stronnictwa wydano prze-

ciwko temu broszur, o której wanie w tym licie Lelewel

wspomina: C h e ra i c k i W. i Zwierkowski W. : Ob-
janienia na urzdowych dowodach oparte.
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rady doktora do morskich wód pospieszye^); su one

prawie wszystkim, wszake wyjtkowo bywaj niedobre.

Musi tam by jaki doktor, moe by Ci powiedzia.

W Ostendzie szkodziy Kotarskiemu na piersi cioruj-

cemu, podobno niesuyy pani Ludwikowej Wolowskiój,

poronieniem osabionej. Poniewa Zwierkowski odjecha,

a zatem wolniejszym jestem, a liczc na to e koo rody

z Odyneckim si zaatwi, rzecz o Histoire de Po-

lo gne wyjanion mie bd i rozpoczty sztych blacliy

wykocz,-) zamylaem rzeczywicie dla Twj satysfa-

tyczace si przywaszczenia wadzy prezesa
rzdu narodowego przez jen. Rybiskiego.
Pary. 1843. Na broszur t pisali znów odpowiedzi Soltyk

i Chotomski. Spór cigntil si naturalnie przez lata. Spory te

przypominaj nicoci spornego przedmiotu zajade kótnie scho-

lastyków redniowiecznych, a jak te szkodliwie wpyny na

rozwój uraystowoci w Europie, tak owe kótnie emigracyjne

szkodliwie dziaay na rozwój polityczny w Polsce.

') Latem 1843 r. przyby Jan Lelewel do Belgii, do

Ostendy i zjechali si z bratem Joachimem. W Przygodach
pisze Lelewel, e w r. 1842 odwiedzi go brat Jan z Szwaj-

caryi. Jak w tym razie, tak do czsto s daty w Przygo-
dach mylnie podaiiC, jak to pokazuj bsty Lelewela, na któr

to niedokadno pisanych z pamici Przygód zwracamy uwag
czytelnika.

2) E.kopism tej dwutomowej Histoire de Pologne,
napisanej dla Straszewicza, odstpi by Lelewel w r. 1839 wy-

dawcom angielskim na 18 miesicy. W r. 1841 zosta mu on

z Anglii zwrócony i za porednictwem yczliwych Lelewelowi

Belgów podj si wydawnictwa drukarz Wauters. Lecz Wau-
ters zbankrutowa i Lelewel zaledwie zdoa wydoby z masy

konkursowej swój manuskrypt, którego wydania podj si w Li-

pcu 1843 r. dr. Jansen, take emigrant, rodem z Warszawy.

Jako w pocztkach r. 1844 wysza w Lille Histoire de
Pologne w dwóch tomach zawierajcych: 1) L'histoire de la

Pologne racontee par un oncle a ses neveux; 2) La Pologne re-

naissante; 3) La Pologne sous le regne de Stanislas August
Poniatowski; 4.) Considerations sur Tetat politique de Tancienne
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kcyi puci sig na Twój koszt do Gand i Ostendy.
Jeeli jednak tam dugo niezabawisz, to lepiej mi tj

pielgrzymki unikn. Mógbym straci widzenie si z ja-

kim przejezdnym, jest to pora ich przelotu. Wczoraj

widziaem si osobicie z jednym z najznamienitszych nu-

mizmatyków, Francuzem.

Siekierski^) dwa listy do Ciebie wystosowa, niepo-

syam ich dla oszczdzenia pó franka. Przypadkiem

przez prdko otworzyem drugi, powtarza co byo
w pierwszym, e w poniedziaek najdalej bdzie w Bru-

xelli, a we wtorek rusza do Francyi i Ciebie do kom-

panii wzywa. Powiem mu aby sobie jecha, a Ciebie

bratu zostawi. Dziwna rzecz, sam sobie wesoo przez

wiele tygodni drzewka przedawa, a braciom paru dni

zazdroci i rozrywa zamierza.

Zwierkowski take zostawi list do panny Szczanie-

ckij, aby na Twe rce przesa. Panna B i z a n ju jest

w drodze, a e tu na ni oczekuje cki, jemu tedy

oddam, skoro si dowiem gdzie mieszka. Zawczoraj za-

chodzi do mnie, ale niezasta. Co bd jeelibym mia
podjecha do Ostendy, o tem listownie uprzedz. Podo-

bnie, jeliby j mia opuci, dniem lub dwoma wprzód

mig zawiadom.

ciskam serdecznie

Lelewel.

Pologne et sur l'lustoire de son peuple. Do dziea byt dolij-

czony atlas zoony z 16tu kart jcograficznych, atlas wydany

w instytucie Van der Maelena, z którym ostatecznie teraz do-

piero ukoczy Lelewel rachunki, w które popad przez chorob
i mier Straszewicza.

*) Xawery Siekierski, inynier w Bernie, przyjaciel Jana

Lelewela i póniej egzekutor jego testamentu.
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LIST LXIX.

Joachim do Jana.

24 Wrzenia 1843.

Brac iszku!

Zgieku na ulicy wiele. Belgi po jubileuszu . Mi-

koaja, po kiermaszach, po wizycie królowj Wiktoryi,

obchodz rocznic swj niepodlegoci. Z mego znanego

Ci zaktka piszg w nadziei, e Ci ju na miejscu przy

Twych zatrudnieniach znajdzie. Widzielimy si i roz-

stali moe na zawsze. Pewnie sobie pomyla: uiemia-

em, niemielimy tej satysfakcyi, tój pociechy, jakiej spo-

dziewaem si, jakiej spodziewalimy si wzajem. Po-

auj starego i kochaj go, jak on Ciebie. Poauj go, i po-

wiedz sobie: jakkolwiek go oceni cho ze zej strony,

cho z najgorszj, on nam wstydu niezrobi. Wnet po

Twoim przejedzie pojawi si tu Leon Lubieski syn

Tomasza, nieprzywioz adnego listu, tylko nieco papie-

rów, w których znalazem drugi egzemplarz portretów

rysunku Hugona, który przy pierwszj sposobnoci prze-

l. Jecha on do Ostendy, obligowaem go, aby wraca-

jc do Bruxelli zboczy, co te uczyni. Wyekspedyo-

waem przez niego nieco medalów i monet i Twój nie-

dwied berneski pojecha. W licie opisaem Tw
bytno. Mówi mi Leon, e Jan Lubieski z Okuniewa

owdowia i oeni si z pann z Rozkoszy. Niepomne

nazwiska. Wraca wanie 31 Sierpnia i mogem napi-

sa, e tego dnia jeszcze by w Paryu, bo mi o tem

Leonard (Chodko) donosi. Niemnij mi czu wizyt

w kilka dni póniój zrobi Puchaa, którego pewnie

przypominasz. Wszak to lat 30 blisko, jakemy go

z oka stracili byli.

Z trudnoci wyszukiwaem w zestarzaym modzie-
czych jego rysów i wysmuko) figury. Przebiegalimy
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z nim secinarai ywych i umarych. Upewnia mi, e
Chrapowicka jeszcze yje. Kazio Suffczyski oeni si

i w skutek lubu siedzia miesicy kilka w Zamociu;

a to byo tak: jeden z ekonomów celebrujc gody

paskie wydoby z kta wiwatówki zardzewiae i pu-

ka hucznie. Niedowiadczeni w strzelaniu poranili

si i obecni Moskale pokaleczeni byli; za to pan od-

siedzia.

Midzy innymi gomi przejedaa tdy panna Szcza-

niecka, to czyski, którego niewiem czy znae w War-

szawie; by on trzy lata na Syberyi, uwolniony wyniós

si do Ksistwa Poznaskiego, gdzie si oeni. Spo-

tka si on wAix la Chapelle z Gierliczem,^) który

mu mówi, e od Prota wiezie list do mnie. Ale ju
niemao czasu upyno i Gierlicza niewida. Gierlicz

kupi by Stanisawów za niepewne pienidze w sumie

400,000 i t wie sprzeda Aleksandrowi Potockiemu za

pewne 700,000; tak przyszed do fortuny.

Tyszkiewicz powróci, od kilku dni w Bruxelli za-

mieszka, lioszule, dowiedziaem si, e wieli Moszcze-

scy, a po niejakim czasie dowiedziaem si, e z obawy

douany belgijskiej zostawili w Aix la Chapelle. Na-

reszcie staraniem Tyszkiewicza doszy, jest ich 12 (do-

brze e nie 120J. W tych dniach Zwierkowski niepro-

szony niespodzianie spad do Bruxelli. Niema rady

z wiercipit starym. Mam tedy znowu cokolwiek ko-
potu tern zmudniejszego, e Tyszka zmartwiony, za je-

dnym razem odebra wiadomo o mierci matki i brata,

i e brat najmodszy od at trzech w puki wzity. Po-

ciecha. W tych dniach pisa mi FeHx z Liege, e upa-

trzy pann i redaguje owiadczenie; wszake by cokol-

^) Glierlicz, ssiad Prota Lelewela, poredniczy czsto

w korespoadencyi z Joachimem. W drukowanych poniej li-

stach Prota bywa on nieraz wspomniany pod nazwa „ssiada."
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wiek przygotowany do odpowiedzi odmownej, bodaj jest

taka bo nic niepisze.

ciskam serdecznie.

Lelewel.

LIST LXX.

Joachim do Jana.

'6 Padziernika 1843.

Braciszku! Tyllio co Gierlicz wyszed z ostrono-

ciami. Przed tygodniem zajrza i zostawi karteczk

z 20 Czerwca 1843, w nij co nastpuje:

„Wszystkie o nas detale mie moesz od oddawcy,

czcij i z wikszym on nas widuje interesem, nieli

kto inny. miao mów mu o pomoc funduszow, zna-

czek may do mnie dostateczny, a jemu to nietylko nie-

uczyni rónicy, ale przyjemnoci bdzie zrobi nam do-

brze. dania w kartce Twj z dnia Wielkiego Czwar-

ku (13 Kwietnia) musz by zrealizowane, brakuje mi

troch, moe jeszcze znajd i spodziewam si na pewn
wyprawi okazy. Siostra An. Ne^) komunikowaa wasze

wyrazy z tematu noyczek, bardzo tern rozczulona.

Zmiany s w tym czasie pomidzy powinowatymi : Kazi-

mierz Cieciszowski umar, nie lata ale tarapata nas za-

bijaj; Stefania z Woli Okrzejskiej posza za m za Jó-

zefa Sienkiewicza pod Radom, bylimy tylko co przy

akcie; zreszt po dawnemu, to bym chyba mia do pi-

sania co od nich, z ust ich dowiedzie si moesz, a czasu

skpo, koczy wic trzeba na uciskach i yczeniach."

1) Antoninie Netrebskiej, z domu Cieciszowskiej, ciotce

Joacliima. Wspomniana nieco niej Stefania bya córka Adama
Cieciszowskiego.
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Zostawiwszy to pojecha z on do Holandyi, zkd

wracajc dzi zajrza, ale tak krótko, e nie wiele co

sów mona byo wymieni. Daem mu wzajem karte-

czk, poleciem, aby Felixa w Liege widzia i zosta-

wi mu z 50 fr,

Gierlicz kupi by Stanisawów za imaginacyjne ka-

pitay 400,000 z., a sprzeda za 700,000 rzeczywistych,

zostao tedy mu co. Z kupnem Woli Alexander Poto-

cki niebardzo si nabija i projekt upad prawie zupe-

nie, bo co nowego kupowa ma by nieatwo, a Prot bez

wymiany ziemi pozosta niemoe i niechce. Tadeusz do-

znaje skutków uderzenia kopytem ; Gustaw czerstwiejszy.

Dziewki zdrowe, mianowicie Ewa matk przerosa. Hu-

gona gdzie myl, wyda na rysownika.^)

List mój niedawny o Leonie ubieskim musiae
odebra. Feliks owiadczy si w tych czasach pannie

nieadnj, ale majcej 4000 fr. renty. Niewiem jeszcze

jaki skutek, nie donosi, bodaj to nie byo jak ów obiad

w parku.

Chopcu i dziewce mego estamioetu daem od Cie-

bie po franku, mile przyjli.

Drouarty i Gendebieny-) wspominaj Ci.

Nieskoczenie Ci wdziczny jestem, e tych domów nie-

odmówi, jeden dla serdecznoci, drugi dla przyzwoitoci.

Mam ju liczne wymówki po wielekro powtarzane od

Le Hardy de Beaulieu, mianowicie od generaa

de Beaulieu em im niewyjedna szczcia poznania

si z Tob, a gdyby ich pozna, byby z nich tak

kontent jak z Drouartów.

1) Tadeusz, Gustaw, Ewa, Hugon, wszystko dzieci Prota.

2) Wspomniane tu rodziny belgijskie byy bardzo zaprzy-

janione z Joachimem, mianowicie rodzioa Gendebien, która

przewodzia take we wszystkich przyjaznych Polsce manife-

stacyach.
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Zwierkowski dzi w}'jecha. Pojawi si tu Ale-

ksander Dybowski chory, widzia si z Gierliczem, s
Bogdan i Józef Zalescy.

ciskam serdecznie

Lelewel.

LIST LXXI.

Joachim do Jana.

12 Grudnia 1843 r.

Moesz mi mie braciszku za ze za kilkodniowe

opónienie przesania Ci listu i kopii, które na par dni

przed 20 Listopada nadeszy. Wyczytasz w nich jak

si to Maciejostwo ^) obawiao powietrza belgijskiego.

T ra August Cieszkowski by mielszy i odwiedzi

mnie przejedajc przez Bruksell, a dzi powtórnie.

Jutro jedzie do Parya i znów tdy ma wraca.

Wdziczny Ci jestem za obszerny list Twój z 13

Padziernika, cieszy mnie, e pobyt Twój w Paryu spra-

wi ukontentowanie i zupen satysfakcy. Z nagrobkiem

z Souvenirs de la Polognenie spiesz si,

z St. Germain pomnik Jana Kazimierza mam, Le-

szczyskiego szukam, jak nie znajd a przyjdzie czas,

to si do Ciebie zgosz.

lska tedy z ymirskim odwrócili si od Bruxelli,

niejedno si tak odwraca. Puchaa by ten sam Wojciech,

czyski by ten sam Cieleckiego przyjaciel, ale wra-

cajc przez Bruxell ju si niezgosi, cho obieca.

1) Maciej Wodziski z on, uszczewsk z domu.
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Gierliczowi poleciem, aby Feliksowi co udzieli, ale

nieda nic, widzia si wszake z nim i wzi list od

niego, wskutek którego szukaj aktu zgonu rodziców.

Subsidia kocz si bez nadziei kontynuacji. Zalege

pienidze od brata dosta, dowiedziaem si o tern z boku.

Listem przypomniaem mu zaangaowany honor, gdy
byy cho w czci przyrzeczone na opacenie dugów
w Londynie, nic na to nie odpisa. Przybywszy do Bru-

xelli na obchód 29 i bawic wicj tygodnia ani ustnie

nic tego nie dotyka, i ja t wicj nie podnosiem tj

kwestyi. Rozpowiada mi jak ze sw pann awansuje

i dociera, przemyliwa nad kolend, o obrczce z napi-

sami, ma to kosztowa do 18 lub 20 franków. Opa-

ciem za skadki obchodu i noclegi, nic wicej, udzieli-

em mu listów, które odbierasz. Ma nadziej, e si

ulokuje przy jakiej drukarni lub ksigarni. Jest ycze-

niem panny, aby si gdzie uplasowa. Panna ma wespó

z bratem handel tabaki i korzeni pomylnie idcy, Skrzy-

necki takie maestwo odradza, jako dishonorujce

piknj familii szlachcica. Panna ma zamiar przyjmujc

jego rk od handlu si usun i y jako rentiere,

ale do tego, jak mówi ona, jeszcze jej czego brakuje,

a kiedy si swego doliczy odgadn trudno. Wszake
niema niepodobiestwa e co z tego by moe, tylko si

boj aby si nie zicio, e nim pogoda nastpi, rosa

oczy wyje.

Moja Histoire de Pologne nareszcie si dru-

kuje. Zdaje si e Zaleskiego Konstantego zaspokoili,

Warszawiak dr. Janssen tem si zajmuje i oy.
Zapomniaem dopisa kilku rzeczy wskutek Twego

ostatniego listu. Z dzieem Gródeckiego moe si znajdzie

okazya, opaska kosztuje tu na miejscu z zagranicy 10

centimów od arkusza.

Tatarów Jurek uwaany jest za dobrego czowieka,

tylko co nigdzie si usadowi niemoe. Z Feliksem
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w Londynie razem zarabiali politurujc. Nigdzie nie by
mi natrtem ani uciliwym, owszem odpycha datki

cio bywa w trudnem pooeniu.

Szell z dodatkiem Yiettinghoflf jest z gubernii gro-

dzieskiej, tam zostawi on pono i dzieci, a zapewne

zostajc w procesie rozwodu ogólnego, danego przez cara

i papiea, polubi wachmistrzank. Znam dosy oboje,

pojmuj jak uciliwi oboje.

Sprawiam sobie prezencik, to jest achmany mj bi-

blioteczki pokrywam, kilka franków na buchbindera prze-

znaczywszy. Sprawi sobie oraz ksig bia folio dla

nalepiania w nij sztychów moich w podróy wygotowa-

nych, jest ju ich ze 60 tablic osobnych, a w tych za-

sze odmiany zasuguj take do przechowania dla oso-

bliwoci.

Szell Yiettinghof jeszcze w pocztkach emigracyi

poduczy si ap zagroszostwa. W Paryu w kompanii

szeciu uczepili si Francuzów, co z ich pomoc tworzyli

komitet gallopolonais dla obalenia komitetu cen-

tralnego Lafayetta. Szell wtedy zapa i przywaszczy

sobie 600 franków, on moe mniema, e ja niewiem jak

to byo.

ciskam braciszka serdecznie

Lelewel.

LIST LXXIL

Joaciim do Jana.

6 Sierpnia 1844 r.

Nie spodziewaem si braciszku, aby tyle mia
cierpliwoci i oglda si na mnie, rozumiaem e wy-

prawi swe pisanie.

Listj' J. lifilewcla. Tnm JI. 13
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Kiedy Twój dawny list z 4 Marca nadszed, miaem
przed sob przygotowany papier do pisania, zamierzajc

da relacy z niektórych mych owego czasu przygód.

Nadszed Twój, wstrzymaem dni kilka, a e miaem ch
niezwocznie odpisa, powiadcza ta z Liege od Feliksa

przywoana karteczka, na którj dzi pisz. Nie udao
si, poszo w odwok, w oczekiwaniu zdarze, które do

dzi jeszcze nie odpowiedziay. Zaskoczyy przytem za-

trudnienia i prace, które niezdolnym czyniy do kores-

pondencyi.

Nie pomn com w ostatnich mych listach pisa, ale

sigajc ku pocztkom tego roku bd sobie przypomi-

na to i owo i gryzmoli, czytaj.

Przypominasz sobie zapewne owe 600 franków, które

mi pan Dziayski niespodzianie przysa, jako honora-

rium za wydanie statutu. Nie wzdragaem si przyj,

wynajdujc protesta zachcajce go do wydawania dal-

szego. Rozdysponowaem niemi. Rok cay upyn, po

kilkakro prosiem o nic wicj, tylko o wiadomo czy

mój list odebra. Obligowaem o wywiedzenie si Ty-

szkiewicza. Przywióz mi wróciwszy niezrozumiae ustne

eksplikacye, widziaem e mówi nie chce. Tymczasem

jeden z dworskich pana Dziayskiego wystpi z listem,

w którym niedokadne mi wiadomoci dawa o odebra-

niu od Prota mych rkopismów, dziwic si oraz em
nie odebra listu j-aki pan Dziayski pisa, a ofiarujc

na me usugi swój rylec sztycharski. Odpowiedziaem

grzecznie, e ile z jego pisma rozumiem nie maj jeszcze

tych rkopismów, jakie s dla nich do wzicia, a co do

rylca nie mog naduywa jego ofiary. Nadarzy si

pod koniec roku przeszego Cieszkowski, ten mnie obja-

ni, e zamiast uczciwej odpowiedzi przy jakiej uczcie

podochoconj pan Dziayski wykrzykiwa, e mi pikn
ofiar zrobi, a ja z gorycz przyj. Skoro tak, wygl-

daem pierwszj monoci zwrócenia mu tój ofiary. Wy-
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dawcy mej Histoire de Pologne na nowy rok

wypacili mi czyli zwrócili 500 franków, które przed

siedaiiu laty na atlas wydaem. Skoro te otrzymaem
nieocigajc si dooyem do nich 100 jeszcze w mej

kasie bdcych i wziem mandat 600 frankowy na imi
hrabiego Tytusa Dziayskiego, i po niejakim czasie przez

pewne rce z listem odesaem, wyraajc w licie, e
objanienia Tyszkiewicza i Cieszkowskiego przewiadczyy

mnie, em powinien 600 fr. za poyczk uwaa i mio
mi one z wdzicznoci zwróci, a co do dalszj mój

posugi literackij prosz go, aby swemu bibliotekarzowi

poleci znosi si ze mn, bo co ze mnie by moe,
chtnie podejm. Byo to w Lutym wrczone mu i ode-

bra sobie. Niedawno przed miesicem otrzymaem z Kra-

kowa od Bochenka mandat na 600 franków bez adnego
listu, tylko odcinek may od listu rk Prota w tych

sowach: e to Twoje pienidze zarczam.') Na tyme
odcinku dopisaem: niemam adnych swoich, uwiedziona

jest Twa dobra wiara, bro Boe aby to byy pienidze

Tytusa Dziayskiego, niech sobie da pokój, niech Ciebie

nie uwodzi, i Bochenkowi odesaem. W tych dniach

miaem podrónego przez Kraków wracajcego, opowie-

dziaem mu rzecz, proszc go aby brata zobligowa,

aby mi raz na zawsze z mecenasami da spokój.

Wyekspediowawszy t sum byem bez grosza, a nie-

bawem otrzymuj list od adwokata mego, abym mu po-

yczy 200 franków. W nieszczsnej aferze de Thist.

de Pologne z Wautersem trzeba byo kogo, trzeba

byo adwokata, aby za mnie w interesie chodzi. Uy-
em do tego adwokata, któremu wanie (niemao si

kompromitujc) zrobiem tu w Bruxelli sytuacy, gor-

1) w drukowanych poniej listach Prota znajdzie czytel-

nik wyjanienie tej sprawy.

13*
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liwie si tem zaj, jak owiadcza przez wdziczno.

Gdy zada poyczki zrozumiaem rzecz, bybym zaraz

zaspokoi, ale z Wautersem jeszcze koca niebyo. Od-

pisaem tedy adwokatowi, e opaciwszy dug wikszy,

anieli 500 franków, jestem bez grosza. To poycz dla

mnie; odpowiadam, e niezwykem duy na cudzy kredyt.

Adwokat bez litoci wpada z haasem wywoujc, em
niewdziczny, kiedy mi tak chtnie tak wielk przysug

zrobi, ja 200 franków poyczy mu niechc. Miaem
nadziej, e dostan z Poznania reszt, eby jegomoci

zaspokoi. Doczekaem si, nadeszo mi 300 franków,

wic niezwocznie listownie przesaem adwokatowi 200

cae piszc, e nigdy niemylaem naduywa jego tru-

dów, e milo mi bdzie kiedy je jako wynagrodzenie

przyjmie. By on wówczas rzeczywicie potrzebny i w do-

legliwem pooeniu, przyj wdzicznie. Kzecz zaspoko-

jona. Adwokat ten od dni kilku zwaryowa, odwiedzaem

go w szpitalu. Niechc pisa, coby t awanturk moj
w dolegliwszem dla mnie wietle wystawio.

Z Poznania za owe 300 franków przyszo tym spo-

sobem. Znalaz si tam drukarz, co podj druk zbioru

dawnych analyzów i recenzyi dzie o rzeczach polskich

pisanych, druk zbioru, dla którego Prot od tylu lat me-

cenasów szuka. Umówione byo 400 fr., dniem i noc
spieszyem i wyprawiem. Za odebraniem rkopismu

300 fr. niezwocznie nadesanych zostao, za odebraniem

odcisku mapy 100 miao by wypaconych i te ju te
nadeszy. Druk skoczony, mapy musiay doj bom je

wyprawi. Tymczasem drukarz upaski ^) za co tam

*) Rozbiory dzie obejmujcych albo dzieje, albo

rzeczy polskie róaemi czasy przez autora Dziejów polskich

ogoszone, w jedne ksig zebrane. Pozna. J. K. upaski
1844. Byo to pierwsze dzieo Lelewela wydane nakadem u-
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jakoby politycznego poszed do kozy, i niewiem co sig

dzieje.

Pan Bobrowicz lipski, na jego rce wyprawione

byy blachy i niektóre rkopisma, w Styczniu pojawia

si sam w Bruxelli. Pytam? A mam dawno, odpowiada,

tylkom niewiedzia jak wyprawi. Na koach, czemue
sam nieprzywióz? Bo za cikie, ale ja wróc na 5 Lu-

tego do Lipska, to Ci przyl. Przytem obliguje mnie

do napisania artykuu do dziea Niesieckiego, którego

druk chce przed w. Janem skoczy. Na to ma mi

razem materyay nadesa. Có pewniejszego, wszelako

mija Luty, Marzec, Kwiecie, niema, a ja czekam, do

Bernu nie pisz, bo si spodziewam, e jakie objanie-

nie znajd. W Maju pisz, upominam si, odpowiedzi

niema, dopiero w wili w. Jana otrzymaem z nowem

zaklciem, aby gdy materyay dostawi wygotowa mu
artyku przed nowym rokiem. Wskutek tego rozpa-

trzywszy si w materyaach, pisaem mu niezwocznie

objanienie, zawiadamiajc oraz, e zamówione dawuij

tomy Polski rednich wieków po dwuletnij

pracy dwa s gotowe, aby mnie uwiadomi, czy mam je

dostawi? Dotd odpowiedzi niema. Podobno z nim

rozsta si przyjdzie, za par dni jeszcze raz pisz, za

kady tom mam mie 400 fr. ^)

paskiego, który w kilka lat póniej stal si jego wycznym
wydawc.

1) Ju w roku 1843 umówi si Bobrowicz z Lelewelem

o druk Polski wieków rednich, a 23 Sierpnia 1844 sta-

n ukad który autorowi 400 franków za tom naznacza. Po-

mimo to druk do skutku nie przyszed, Bobrowicz si z uka-
dów wycofa, Polska wieków rednich przesza do Wa-
lentego Stefaskiego, ale wypadki polityczne powstrzymay i tym

razem druk dziea, które dopiero w upaskim znalazo na-

kadc.
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Z kolei cokolwiek o Histoire de Poiogne.

Wszak jej druk od kilku miesicy skoczony, trzy mie-

sice miny, czwarty licz. Wzi odemnie Czcrnie-

wski pod warunkiem zwrotu kosztów 400 egzemplarzy.

Jansen i Zaleski nakad czynili, do 10,000 wyekspen-

sowali. Pan Czerniawski chce sam jak swoj spraw
dysponowa. Jansen go odpycha, bo Jansen do 8,000

uwizi. Drze si z nim Czerniewski, poaresztowa,

procesuje, kompromisa za kompromisami si tocz. Kre-

dyt dziea upada, ja egzemplarzy uiemam. I to jest po-

wodem odwlekania odpisu Tobie. Dotd zdoaem da
otiar z 10 egzemplarzy komisyi funduszów, 30 egzem-

plarzy matce na dziecko Straszewicza (z czego wkrótce

bdzie miaa 600 fr.), nadto kilku osobom we Francyi.

Tu niema adnego egzemplarza. W nadziei e termo-

szenie si Czerniewskiego rycho koniec wemie, zapro-

ponowaem kredytorom Feliksa w Londynie, aby przy-

jli 30 egzemplarzy wartujcych w Londynie franków

700 w sumie 500 fr. Wszak Ci panowie ranie nierozu-

miej, sdz e to ksigarski handel, przepytuj, jakie

si daj remizy i dotd nie odpisali. Zgorszyo mnie

to bardzo, wczoraj pisaem do Czapskiego do Londynu,

któremu t rzecz poleciem, aby im wyeksplikowa ustnie?

e to nie ksigarska, nie handlowa sprawa, tylko si im

daje w dugu, aby si niewdawali z ksigarzami, ale

przez komisantów sprzedawali, eby zrozumieli e to

jest dla nich awantaowna ofiara, bo lepszy rydz jak nic.

Radbym niesychanie aby mi si to udao, byoby to

wywdziczenie si Józi ^) za koszule. Ta rzecz bya po-

wodem ocigania si z pisaniem do Ciebie, sdziem e
si zadecyduje.

1) ona Frota Lelewela, a siostra wspomnianego Feliksa

lskiego.
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Zostaje mi mówi o Feliksie. Otrzyma nietylko

proloDgacy, nieograniczon subsidiów, ale i podwysze-

nie do 45 franków, wszake to przedemn sekret, ani raz

tego nie powiedzia. W roku przeszym nadesza mu
suma, która miaa si dosta jego w Anglii kredytorom.

Byo to przedemn sekretem. Zatrzyma j;], u siebie,

bo wauie wrzay miostki i kolendy sprawia byo po-

trzeba. Chwal Bogu sama panna powiedziaa, e z ma-
estwa nic nie bdzie. Wzi si tedy Feliks do kali-

grafii, cokolwiek postpi jak widzisz z listu, i uplaso-

wa si w szkole kamery jako surveillant i kaligraf.

Ma wszystkie wygody i co wicej. Jeli tak wszystko

jest jak pisze to piknie, prócz wygód do 1000 franków,

bodaj tak do mierci. Ale dugów paci nie kwapi si.

Niedawno da abym pisa do jego kredytorów w Lon-

dynie z owiadczeniem, e jak bdzie w stanie to odda,

a przytem po kilka razy pisywa, czemu Zwierkowski

mu nie odsya 25 franków, które w Liege za zaoy.
Odpisaem braciszkowi, e kiedy zatrzyma sum, która

od dwóch lat jego kredytorom przeznaczon bya, owiad-

cze z jego strony przesya im niepodejmuj si. Tym-

czasem dziwna, kredytorowie londyscy pytaj, kiedy

Feliks 200 franków odJa? a Feliks mnie pyta, kiedy

Zwierkowski 25 franków odda? Zwierkowski z powodu

kopotów przesyek da, abym go zastpi, odmówiem
bo niejestem wstanie. Zwierkowski tedy obligowa Mo-
deckiego, ale Modecki wanie wtedy subsidia straci.

Z tem wszystkiem poniewa Feliks co Modeckiemu jest

duny, to on si za Zwierkowskiego uici, to si z Fe-

liksem pokwituj. Wtpi aby to pisanie braciszkowi

byo do smaku. Ma Bruxel odwiedzi w Wrzeniu.

Miabym jeszcze co pisa o Katalogu gabinetu nu-

mizmatycznego publicznego, którego dotd niemógem

zacz, i o wielu przygodach, ale dosy na ten raz, i tak

bdziesz mia na par dni do czytania. Do Prota t
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ra niepisz, jak bdziesz pisa, to wypisz z tego córa

nagryzmoli co ci si bdzie zdawao. Karteczk do

Eokotowa zaczam. Hofmanowa mówia, e Ciocia do

Magdzi pojecliaa, wic karteczka ma czas do przejazdu.

Twój parasol goni Hofmanowa, zatrzyma si w Lille,

gdzie gow ami jak go do Florencyi przesa. Onufry

rzeczywicie jest Reginy bratem.^) To Ci tedy Zamoj-

ski pogniewa, e si targu na Maachowskiego. To

prawda, e niewiem jaki cel mia w tem Zamojski, ale

to nie nowina, niejeden Maachowski jest tego rodzaju

zabaw przedmiotem. Z portretami dajmy pokój, nigdy

m

si tem nie zajmowa, to Drouartowj zabawka dla mnie

niemia. Ona nieprzestaje swych uprzejmoci, cho od

ma par razy .po uszach ju dostaa. Niedawno z nie-

sychan wesooci celebrowali sw rocznic poiubin,

na t uroczysto ustroiem si poiaz pierwszy w Twój

frak; przypada wybornie, ale nie tak jest z pantalonami,

wziem je wczeniej uywa, niedogodne, zuywaj si

rycho. Drouartowa kuruje si wodnikami na sw lew
nog, niesychane polepszenie, przynajmnij moe chodzi

dzi, bo ju bya zaniemoga.

Ale, ale! z nowin, o czem moe niewiesz, Bruno

Kiciski przeniós si do wiecznoci.

ciskam serdecznie

Lelewel.

*) Onufry Korzeniowski, kapitan wojsk polskich, zmary
w Enzymie w roku 18G8. Byt on bratem panny Reginy Korze-

niowskiej, której nakadem wyszed w roku 1829 w Warszawie

Lelewela: Atlas do dziejów polskich z dwunastu krajobrazów

zoony.



— 201 —

LIST LXXIII.

Joachim do Jana.

27 Padziernika 1844,

Oh braciszku ! jake to nam trudno przy kopotach

naszych o sobie samych myle. O Twym komisie mo-

stowym zrazu zapomniaem, potem utrudziem si tu

i owdzie dopytujc na próno, szukajc, niezastajc.

W tych dniach dopiero schwyciem biórowca, co mi wy-

szpera. Linowskiego prawie^ uiewiduj, a chociabym

widzia toby obietnica z wiatrem posza. Wszdzie

i u Gendebienów bywam rzadko, wreszcie Felix wie-

trznik. Mieli w tych czasach Geodebienowie smutek i a-

ob, najulubieszy ojcu syn, drugi z koleji, Celestyn,

upadkiem z konia ycie straci. Napisz Ci o mych

dalszych przygodach, bo niepomne na czem stanem
i czasu do tego niema. Histoire de Pologne dawno

wysza jak wiesz, i po wielu miesicach mam nareszcie

do mojej dyspozycyi. Wydawcy jeszcze si midzy sob
procesuj, a ja z memi achmanami przedmiot chciwoci

zniewolony jestem listami urzdownie kamstwa im zada-

wa. Wystaw sobie ten Czerniewski, któremu wszystko

oddaem i wyrzekem si w czci tego, co mi by w go-

towiznie winien, wykrzykuje dotd, e ma u mnie ja-

kie pienidze. Przed trybunaem twierdzi i dowodzi

chce, e mnie rónemi ratami wypaci honoraryum

9375 fr. i 50 centimów. Ale nareszcie ta kwestya wy-

czerpuje si do dna i ucichn musi. Gupcy wierzy-

ciele Feiixa w Londynie dotd wzdragaj si przyj

m ofiar. Có robi, pozbawiaj mi satysfakcyi, a sie-

bie pienidzy. Felix tu zajrza na dzie jeden we Wrze-

niu. Ukazaem mu listy z Londynu, w których niea-

dn wyczyta wspomink o zatrzymanych pienidzach,
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które dla nich przeznaczy. Odczyta i ani sowa nie

wyrzek. Wszake w obecnem pooeniu swem mógby
cho kszyn o honorowym dugu pomyle.

Jak dostan co drukowano lub pisano o mocie
gandawskim, to wyprawi mesearj, a razem trzy egzem-

plarze mj histoire de Pologne na Tw dyspozycy

z inuemi publikatami. Moe przyjdzie Ci komu da
egzemplarz, albo gdzie podarowa; jeliby wicej po-

trzebowa, to zadaj. By tu Netrebski dwa razy, raz

jadc do Gaud i Londynu, drugi raz wracajc. Ma
w Poznanin fabryk elaznych robocin (jak Ewansa

w Warszawie). Przy pierwszem widzeniu si cign
mi na obiad, dzie cay na gadankach zabra, o proje-

ktach enienia si, o podróy Cioci na Woy, o chorobie

wdowy, którj podniebienie i nos w niebezpieczestwie.

A wracajc ledwie si ukaza i z odjazdu korzysta nie-

da. Podobnie stao si z Jaraczewskim, który syna tu

w szkole handlowj ulokowawszy potem Pary odwiedzi.

Poleci przesa Ci serdeczne przypomnienie. By te
Marylski starszy, który zna i Tadeusza i Hugona i wi-

dzia ich w Krakowskiem. Zwracam list Marcelliny

i zaczam kopie dwu listów brata. Pisany w Marcu

nadszed niedawno, bo go otr Bobrowicz przetrzyma,

zrywam z tym paskudziarzem , bo na w aden sposób

liczy niemona. Co mia drukowa z niepospolitym

swoim awantaem, to oddaem Stefaskiemu biedniej-

szemu, a przeto i z ceny spuci musiaem.

Tylko co odwiedzi mi pan wojewodzie Wodzicki

z Krakowa kordyalnie.

ciskam serdecznie.

Lelewel.
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LIST LXXIV.

Joachim do Jana.

7 Listopada 1844.

Dostaem braciszku o owym mocie wczoraj i dzi

wyprawiam. Jak uwaam nie kademu by si tak udao,

razem wyprawiam i me publika ty. Zda mi si, e obie-

caem cztery egzemplarze de Tliist. de Pologne,

cztery Ci przesyam, by sobie nimi rozporzdza.

Ale wymagam koniecznie, aby mi nieopóniajc

o swoim kanale Compte rendu 1834 i) najmniej

cztery egzemplarze przesa. Czy si tego wstydzisz?

bolesno i wstydno mi, e tego nie mam, czy chcesz

abym zobowiza jakiego Petit Pierra, aby dla mnie

w Bern szuka i kupowa. Oczekujc

ciskam serdecznie.

Lelewel.

LIST LXXV.

Joacliim do Jana.

9 Listopada 1844.

Braciszku! wczoraj wyprawiajc do Ciebie ekspedy-

cy, zapomniaem o jednym komisie, który mi wielce

na sercu ciy. Nieclicc Ci zabiera z egzemplarzy

de Thist. de Pologne na Tw dyspozycy wyprawio-

nych, inn drog przesyam Ci egzemplarz jeszcze jeden

przeznaczony dla Lulhiera czy Lulliera, pisarza

ksig elementarnych matematycznych dla dawnj Polski.^)

^) Porównaj adnotacy do listu XL
^) Komisya edukacyjna ustanowiwszy szkoy i obsadziwszy

je jako tako nauczycielami mniej wicej zdatnymi, których wy-
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yje on, bo par lat temu w dziennikach widziaem, e
y w Lasaunne. Niczwócz w wywiedzcuiu si o jego

adresie i przesaniu mu, bo on wielce stary, bodaj dzie-

braa ju to z czonków zniesionego zakonu Jezuitów, ju to

z uczniów akademii ki'ako\vskiej, zaja si obmyleniem szko-

om dobrych ksiek do nauki. Na v niosek wic Ignacego Poto-

ckiego, który by dusz tej magistraturj', utworzya Towarzy-
stwo dla ksig elementarnycli, którego pierwsz myl
poda Pijar Alfons Kamieski w dzieku: „Edukacya oby-

watelska," a do którego weszli Piramowicz, Kotaj, Hoo-
wczyc, Sierakowski, Bogucicki, Kopczyski i kilku innych uczo-

nych ludzi. Towarzystwo to rozpisao konkursa na napisanie

najlepszych ksiek elementarnych i wezwao do wspózawo-

dnictwa uczonych w kraju i za granic. Wedle programu

konkursowego miaa ksika elementarna matematyki zamkn
w sobie arytmetyk ca, algebr i geometry, koiiczc si na

trygonemetryi , a nagroda za ni bya wyznaczon 100 czerw,

zotych. Uwieczon zostaa praca Szymona L'Huiller,

który urodzi si 1750 r. w Genewie, a do Polski przyby jako

nauczyciel matematyki w domu ksicia jeneraa Ziem Podol-

skich, u którego by póniej bibliotekarzem. Dziea te mate-

matyczne L'Huillera przetumaczy z francuzkiego na polski

jzyk. ks. Jdrzej Gawroski, póniej biskup krakowski

i senator Ksiztwa warszawskiego, jeden z najuczeszych ludzi

swego czasu. Tjtuy ich brzmi: 1) „Arytmetyka dla szkó

narodowych. Trzeci raz wydana w Krakowie 1785. W dru-

karni szkoy gównej koronnej, 8vo stron 248." 2) „Geometry
dla szkó narodowych. Drugi raz wydana w Krakowie 1785 r.

W drukarni szkoy gównej koronnej, 8vo stron 376 z 22 tabli-

cami." Obydwa te dziea odznaczaj si nadzwyczajn jasno-

ci wykadu, a tumaczenie ks. Gawroskiego stanowi epok
w sownictv\ie matematyczrem polskiem, bo on to wprowadzi

w ycie techniczne polskie, dzi zupenie utarte, ale natenczas

nowe wyrazy, jak to: brya, dzielnik, licznik, mianownik, uamek,

wieloczyn, kt ostry i rozwarty, ciciwa, sieczna i t p.— L'Huiller

drukowa take w Polsce jeszcze i inne dzieo matematyczne:

„De relatione mutua capacitatis et terminorum hgurarum geo-

metrice considerata, seu de inaximis et minimis. Warsoviae

1780." Te jego pruce okoo podniesienia nauk w Polsce chcia
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widziesiccioletni. Masz o nim wspomnienie na karcie

100 tomu drugiego. Napisz na okadce atlasu „a Mon-

sieur" albo „au savant Lulhier horamage de reconais-

sance de la part de Tauteur" i pod[)isz nasze nazwisko,

niewtpi e to bdzie starcowi mio, a wart. Niebawem

przel Ci nowe jakie dzieo dotyczce si mostów przez

autora, którego nazwiska niepomne, a który mi zapowie-

dzia, e mnie dla Ciebie przele.

Ponawiam danie o egzemplarze Compte rendu
Twych projektów kanalizacyi i osuszenia Seelandu.

ciskam serdecznie.

Lelewel.

LIST LXXVL

Joachim do Jana.

Rue du Gheae 23, 8. Grudnia 1844.

Braciszku! Stoltzman^) pisuje na niebieskim papie-

rze atramentem niebieskim i chce abym w gbi duszy

jego czyta. To wyczytasz na niebieskim czarno.

Zwracam Ci oryginay Twoje, do mnie list z 15

Wrzenia jeszcze niedoszed.

• Od dnia obchodu rocznicy naszj jestem wicj ni

Lelewel uczci ofiarowaniem mu egzemplarza dziea , w którem

by chlubnie wspomniany, lecz jak si z nastpnych listów do-

wiadujemy, dar Lelewela nie zasta ju przy yciu uczonego

Szwajcara.

1) Karol Bogumi Stolzman, kapitan artyleryi w woj-

sku polskiem, autor kilku dzie wojskowych, z których najwi-

cej znanem jest: „Partyzantka, czyli wojna dla ludów powsta-

jcych najwaciwsza. Pary i Lipsk 1845."
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dawniej cierpicy. Ziritowa mi, ale te i zimno. Baba

licho pali, najleplj w mj izbie kiedy stopni 7, a cza-

sem 8, a pisa a rysowa trzeba. Drukowany obchód so-

lenny jak zwykle przel pod opask. Z togo zapewne

si dowiesz, e pan Dwernicki w Paryu w obliczu Fran-

cuzów skandal zrobi, na obchód si uiestawi pod pre-

tekstem chrzcin, a waciwie z powodu inicyatywy komi-

tetu. Czemu sam od lat kilku niemóg, co si w roku

przeszym i w teraniejszym wród przeszkód dokazao.

Dokazaem, e i w Londynie byo solennie i w Ameryce

pora pierwszy hucznie, a bezwtpienia komitet przy te-

raniejszym prezydencie amerykaskim Polk^) bdzie

mia swego posa. Oh! braciszku, jakby z tej matni

uczciwie wybrn, i niech sobie tem inni si zajm.

Chocia twierdzisz e z porzdku rzeczy wynika,

aby me dziea na sprzeda u Ciebie byy zoone, i to

bywa w praktyce na zachodzie, wszelako wolabym aby
si tem nie zajmowa, bdzie to miao min kwesty,

niejeden przyjdzie kupi, aby swe sympatye okaza, jak

z jamun i da to uczu. Mam tego zdrone przykady,

sam nie przedaj tylko ksigarzom. Chyba by kogo

obcego do tego, albo uczciwego ksigarza znalaz, któ-

remu si daje remiza, wiksza kiedy gotówk wypaca,

mniejsza kiedy w komis bierze, a po sprzedaniu dopiero

wypaca.

Moi wydawcy na Thistoire de Pologne naoyli
cen fr. 20, ale sprzedajc za gotowizn egzemplarzy 12

sprzedaj je po 15 fr. egzemplarz (to jest 180 fr.) i do-

daj darmo trzynasty. Sprzedaj cztery kady po 20

*) Jau Karol Polk prezydent Stanów Zjedaoczonych od
r. 1845 do 1849. Jak si przekonujemy z niniejszego listu, no-

si si komitet Zjednoczenia, jako wadza naczelna w emigracyi
i w Polsce, z awanturnicz myl zainstalowania swego repre-

zentanta przy rzdzie waszyngtoskim.
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(to jest 80), a daj pity na zysk sprzedajcego. Wszake
ksigarzom pojedynczo odstpuj za gotowizn po 15 fr.,

mnie wypada i za ich regu. W Paryu ulokowali

w komis na 10 procent, to jest po sprzedaniu bd mieli

od ksigarza za kady egzemplarz 18 fr., niewiem czyby

jaki ksigarz w Szwaj caryi wzi w komis po tj cenie.

Moje Etudes numismatiues Type gaulois
tom I. ma cen fr. 15, w Paryu ju si sprzedaje po

17 i nie spadnie. Tego dziea nie bior po kilkanacie

egzemplarzy, ale po jednemu, po kilka. Oddaj po 12

fr. (W przyszym roku doka wyda tom ligi.)

Z Numismatiue du moyen a ge rzecz inna od

wszystkicli. Dzieo ju wyszo z handlu, a byo zdys-

kredytowane tak, e chodzio czas jaki po fr. 15. Gdy

zniko w handlu podniosem cen do 25 fr. , dzi w Bru-

xelli tylko mona je dosta nie tanij jak po 30 fr. (nie

podnosz wyej, bo mi si zdawao 40 za wiele). Jeli

biblioteki niemaj, dobrze eby si spieszyy naby, bo

za lat par pewnie bdzie Kruszyskiego dubeltowa cena

wszdzie. Niemam caych egzemplarzy jak kilkanacie.

Jak si te rozejd powya z któw pochowane wysoko

cenne. Tem jednem mógby si przyzwoicie zaj sam,

jako dzieem wyczerpnitem, a po niszj cenie sprze-

da, ale tylko dla bibliotek, lub amatorów numizmatyki.

Jeli by si tem kto inny zaj, trzeba mu da remiz

2 lub 3 fr. da trzeba najmnij 30, wszake mona
i wyej nad 30 wymódz, bo dzieo wyczerpnite.

Jest jeszcze broszurka (z tj numizmatyki d u mo-
yen age osobny odcisk) pod tytuem Observations
sur le type des Pays-Bas. Bya ona z razu po

fr. 1, Belgi niekupowali, dzi pac 7. Ta Szwajcarów

nieinteresuje. Dwie tablice w nij znajdujce si mona
do zakupionych egzemplarzy de la numismatiue
du moyen age doczy darmo, w ofierze. Niepomne

czy masz t broszur, przel Ci j dla osobliwoci.
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Nowosilców zaczyna by take osobliwoci,') wiele

mych broszurek jest ju osobliwoci.. Oto masz obja-

nienie.

Niebierz za ze, e czytasz na tytule publi par
les soins des Polonais, nie jest to Czerniewskiego

wymys, ale wydawców co oyli, a mnie mio, i kady
widzi em niemia wydawcy ani Francuza, ani Belga,

tylko wasnego. Gównym wydawc jest Dr. Jansen,

Warszawiak. Jest to dziwny komeranik, ale w grun-

cie uczciwy czowiek, wyrzdzi mi wprawdzie dolegliw

psot, ale mu to trzeba zapomnie i by mu wdzicznym,

bo mnie wydoby z toni. On sam wyoy do 12,000 fr,

z funduszu nia^.ki ony swojj. Znajdzie i zarobi. Bóg

mu bogosaw. Jest on w towarzystwie demokratycznem

i to stanowisko jego jest mi na rk, a Czerniawski jest

z kadego wzgldu gagan.

Rozpisaem si nieco duj, bo to i owo wyma-

gao nieco wicej. Numismatiue du moyen age
warto aby biblioteki wziy, nie dla tego jedynie e ju
rzadkie i do nabycia staje si trudne, ale dla tego, e
si bez koca wszdzie na nie powouj; jakkolwiek

jest niesmaczne, stanowi epok (tak mówi) w trudach

numizmatyki, boj w^trzsnso do gruntu. Niezamieszcza-

em tego, nieprzewidywaem, ale tak jest rzeczywicie.

Nietryumfuj, nieprzechwalam si, bo to rzecz maa, wi-

cj i wyj ceni inne trudy moje, cho dotd owocu

nieprzyniosy. W niestosownym czasie wyszy.

Braciszku 1 nie przez próno ale z przewiadcze-

nia, e naleao, poodkladalem kadej mej publikaty po

10, po 12 egzemplarzy w zaklcie. Tych nawet których

1) Mowa tu o dzieku Lelewela wydanem w roku 1831

w Warszawie pod tytuem: „Nowosilców w Wilnie w roku

szkolnym 1823/4." Dzieko zostao ponownie wydane w r. 1843

w Bruxelli. a w r, 1844 tame w ttómaczeniu francuzkiem.
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ledwie 12 byo egzemplarzy, sze jest zakltych. Z tych

po 2, po 3 dla familii uajbliszj, reszta dla przyszych

bibliotek polskich przeznaczona. Urós ju z tego pi-

kny biblioteczny magazyn. Wymagam i obowizuj Ci,

aby podobnie swego Compte rendu na ten cel 12

egzemplarzy mi dostawi. Prócz tego potrzebuj na roz-

sypk (nie na sprzeda) 20 egzemplarzy, a nie 2 Twego

Compte rendu. Co o mostach przesaem, to mienie

nie kosztuje, bo mi dano z ministerium. Autor ma co
jeszcze wyda i obieca egzemplarz dla Ciebie. Wzaje-

mnoci trzeba. Prosz tedy niezaniedbuj i dostaw mi 20

egzemplarzy swego Compte rendu. Nabd, zakup,

ekspensuj, ale dostaw.

Musi tam by jaki ksigarz, co ma swe relacye

z Melin i Cans w Bruxelli, jeli tego wyszperasz, to

moesz mu przesanie przez Melina poleci. To mi
wiele kosztowa nie bdzie. Moe te jaki niemiecki

ksigarz jest w Bern, co jest w relacyach z Mucuar-
tem w Bruxelli, i t drog tanio wyprawi mona. Za-

pewne i sam tak dostaniesz na przyszo.

Kocz dugi rozpis wiadomostk, e jeli nie malo-

wanego, to wnet moesz mie mnie z bronzu. Przesa-

wny skulptor Dawid od dawna wielokrotne czyni zabiegi,

aby mie mój profil. Niedawno odwiedzi Bruxell

i wpad z oówkiem w rku do mnie, ni za drzwi wy-

pchn, ni oówka z rki wytrci byo, nie bez trudu zro-

bi swoje. Bdziesz tedy mia mnie z bronzu. Ciesz si.

ciskam serdecznie.

Lelewel.

Liaty J. Lelowela. Tom II. 14
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LIST LXXVII.

Joachim do Jana.

Bruxella, rue du Cheae 26, 6 Stycznia 1845.

Wyznam braciszku, e si przymuszam do niniej-

szego pisania, bdc uciliwie obarczony rozmaitym

trudem, ale widz potrzeb przyspieszenia odpisu z po-

wodu polecenia, jakie mi dae, bd o niem pamita
tak jak pamitaem dotd. Niewiem gdzie ten Linowski

mieszka, a nim go spotkam, nim si o mieszkaniu wy-

wiem, radz, napisz do Chotomskiego, aby Ci wyszuka

dat urodzenia Cieleckiego, wszak to musi by w kon-

trolach,^) które maj. Jeli adresu niewiesz, to wypraw

pod kopert Eustachego Januszkiewicza L i b r a i r i e

polonaise rue de Lille 7 a Paris frankujc

zupenie.

Baj bardzo braciszku, czy to pierwszy raz si do-

wiadujesz, em cierpicy? czyli e tego niedostrzeg

widzc mnie przed laty dwiema? Takie moje szczcie

:

kupcowe po sklepach pytaj „vous souffrez? vous
etes malade;" gdy gdzie wejd, a dziecko jakie mi
postrzee, biey woajc „un Monsieur est entre
tres souffrant;" a przyjaciele gdy odpowiedzie

im niemog, wylewaj owiadczenia : „ii faut vous
feliciter, vous etes bien portan t." Na ucz-

ciwo nie zmylam. Byem cierpicy i jestem, tylko

ze si zmienio, zmienio stanowisko, a moe z wiekiem

1) Wszystkie papiery wojska polskiego, caa kancelarya

znajdowaa si w rkach jeneraa Rybiskiego, jako ostatniego

naczelnego wodza. Jednym z jego zaufanych by pukownik
Chotomski, przez niego zatem mona byo otrzyma stan suby
i t. p. szczegóy dotyczce dawnych oficerów i onierzy armii

polskiej.
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i pogorszyo si. Mnij, daleko mniój wewntrznego tar-

gania, niewypowiedzianej niespokojnoci, niniój nawet bólu

w lewj stronie zadu. Ale ze poszo w serce, w piersi,

rozlazo si pod pach lew po caym boku, w pachwiny

koo pcherza, i nawiedza spazmami dolny odek
i pcherz. A wzrok! coraz gorzój, ale to wiek. Doktor

jeden dobrze powiedzia : „ii faut óter, óloigner
les causes du mai." „O u i!" odparem, „et si

Ton ne peut pas? Ha! ii faut souffri r."

Jake si sta modszym, aby wzrok zapewni? Tak

braciszku, spdzio si latka, teraz mylmy o szpitalu.

Omyliem si w opisie owych dni nieco mroniejszych,

w izbie mj rano byo stopni ciepa 2, nigdy wicej, a gdy

najcieplej to 7 do 8. Jak te mrozy miny to i lej,

nawet czas niejaki wcale mi lekko byo, ale od dni

dziesitka znowu gorzej, a niedawno Belgi chcieli, abym

z nimi bankietowa. em odmówi, marszcz si nieco,

ale niemógem. Na dniu 15 Sierpnia roku przeszego

przyszo do gowy napoleonistom, abym z nimi ucztowa,

odmówi niemógem a byem cierpicy, byo to w sier-

pniu a chwilami jak listek draem, nie wiele ich byo,

okropnie zmczony wróciem do domu polee. Oh

!

braciszku najlepij w óku, wszystko przemija i sen

spokojny, a gdy przyjdzie si w dzie dwign, pospo-

licie na tortur dzienn. Zasypiajc znuony nieraz

myl, jak to miy bdzie sen wieczysty. Ale dosy tj

gawdy.

Co mi piszesz o zmienieniu swego pooenia, to nie-

dobre, atwo niezwaa i po 10 leciech zasug na wyra-

enia, ale i te mog rozumie, przyszo ze wróy.

Jest to co podobnego, jak kiedy byem wezwany na

bibliotekarza do Warszawy; gdym propozycy przyj,

niespodzianie narzucono przesawnego dyrektora Lindego

ze wszystkiemi ztd wynikajcemi inkonweniencyami. By-

em mody, wytrzymaem cae trzy lata i porzdnie si

14*
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wyrejterowaem. Dzi drugi raz bym si tego nie podj;
co byo, was to nie interesowao, ojciec niewiedzia ; boj
si aby nie by w podobnj koleji.

To si nareszcie i zmaro staremu L u 1 i e r o w i

,

nic dziwnego. Dziwi mi jednak ten zarzut jego profe-

sorstwu, e bez metody wykada i skróce przeciodz-

cych mono uczcych si wyszukiwa. Chyba e w pó-

nym wieku, pobudzony postpem matematyki, rzuca

si w nieznane sobie rodki, sprzeczne z jego pierwotnym

sposobem, bo jego dziea odznaczaj si dziwnie stopnio-

wan metod, powolnem przeprowadzeniem z wiadomych

do niewiadomych, i czyst a jasn loik; stay si z cza-

sem niedogodne, zanadto powolnie prowadziy. eby bya
atwo pozyskania, dobrzeby mie n o t i c e biograficzn,

kiedy si urodzi, oeni, umar, za kogo córka posza,

gdzie si uczy, i gdzie i jak dugo profesorowa, jakie

dziea wyda, kiedy, gdzie, co zostawi w rkopismach.

To o tem sama szkoa, w którj uczy do wiedzie

powinna, a reszt córka.

Zdaje si podobnie zamrze musia i G i 1 i b e r t

naturalista w Lyonie, bo dotd niemog do niego

z mym egzemplarzem trafi. ')

1) Jan Emanuel Gilibert urodzi si w r. 1741

w Lyon, uczy si medycyny w Montpellier i przyby 1776

z Antonim Tyzenhauzem, podskarbim litewskim, do Litwy, gdzie

zosta profesorem medycyny, chirurgii i historyi naturalnej

w szkole lekarskiej, zaoonej przez Tyzenhauza w Grodnie.

Po upadku Tyzenhauza, powoa Giliberta Joachim Chreptowicz

czonek kom. edukacyjnej, do Wilna na profesora historyi na-

turalnej. Gilibert nietylko z caym zapaem i powiceniem
oddawa si swemu zawodowi nauczycielskiemu, nietylko zao-

y pierwszy zacztek ogrodu botanicznego w Wilnie, ale nadto

bada szczegóowo faun i flor litewsk. Owocem tej pracy

byo dzieo: „Flora Lituanica inchoata seu enumeratio planta-

rum, quas circa Grodnam collegit et determinayit J. E. Gilibert,
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Nie odradzam przesania Feliksowi zasiku, kiedy

moesz to piknie, on -do Twych wzgldów nawyky, ale

jego pooenie w tój cliwili jest adne. To nielada mie
wygody wszystkie i zatrudnienie tak jemu potrzebne,

wic na odzienie zostaje mu jego wasnych rocznych 300

i po 45 franków miesicznych subsidiów. Teraz choby

p e n s i o n upad ma zawsze 300 rocznych i 45 miesi-

cznych, niech tylko statkuje i te subsidia szanuje. O kre-

dytorach ani mru raru. Jeszcze musz wróci do siebie,

moja baba skpica niesychanie mi dogadza, odmienia

materace, postawia ogromne oe na resorach, a to aby

mnie gdziebd mie u siebie. Albowiem przez ni, za-

groony jestem odmian mieszkania. Zrujnowaa baba

kredyt swego estaminetu i przeszukuje do upadego,

aby go gdzie przenie. Owó zagroony jestem strat

Facul. Itonspel. ILed. Doct., Coli. Reg. Med. Lugdunei pro-

fessor aggregatus. Regis Poloniae Consiliarius, nec non Medi-

cus ordinarius, M. D. Lituaniae Physicus. Collectio I, II et III.

Grodnae 1781. Collectio IV et V Wilno 1782." Nadto pocz
uczony Francuz, oddany zupenie badaniom nad przyrod, przy-

branej ojczyzny, wydawa swe medyczne, zoologiczne i botani-

czne spostrzeenia we formie dziennika po acinie: „Indagatores

naturae in 31. D. Litliuaniae etc. etc, autore aut redactore

J. E. Gilibert." Wilno 1787. Pierwsze to w Polsce czasopismo

naukowe jest dedykowane Stanisawowi Augustowi, a zawiera

opis ubra z rycin, badania o woniku i t. d. Prócz tego

wyda jeszcze: „Exercitium botanicum in schola universitatis

Yilnensis habendum, enumeratio methodice plantarum. Wilnae

1782." Pomimo tych niezmiernych zasug naukowych niemia

spokoju w obec zawici kolegów i nikczemnych napastników,

co go nareszcie spowodowao do opuszczenia Wilna i powróce-

nia do Francyi. Lecz i tu nie cieszy si dugo upragnionym

spokojem, bo burze rewolucyjne przeryway badania i uczone

wydawnictwa. Umar w r. 1814. Nie mona si zatem dziwi,

e Lelewel w 30 lat póniej nie móg trafi do niego z swym
egzemplarzem numizmatyki.
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mieszkania do którego nawykem, co tu robi w takim

przypadku.

Tylem ju nagryzmoli, a jeszcze mi zostaje sprawa

ksigarska. Zdaje si, e mi nasuwasz czy niemog da
wikszej remizy na dwu dzieach numizmatycznych; w
aden sposób, bo to mój powolny skarb, mao go mam,

nie skwapliwie mi go zmarnowa. Mam 8 caych i 8

defektowych egzcmpl. de la numismatiue du
raoyen age. A Mes tudes, do których myl
2, 3 i 4 tom wyda, niezbyt wiele. Pierwszego nie pod-

nosz ceny do 40 fr., trzymam na 30, sam biorc po 25.

Gdyby go sam d i r e c t e w bibliotekach plasowa, su-

miennie by móg wzi po 30 fr., kiedy przez ksiga-

rza to 25 fr. netto, niech sobie ksigarz robi co chce.

Drugie E t u d e s w Paryu s po 17 fr. Ale do o tem

pisaem. Co do histoire de Pologne rób co chcesz

15, 12, 10 fr. rzecz maa; byle w Szwajcaryi ksigarnia

nie sprzedawaa nij nad 20 fr,, bo edytorowie moi na

mnie krzycze bd. To co do moich, co za do innych

to Szwajcarya mao ma swych dzie, których obcemu

ksigarstwu dostarczy moe, raczej cudzych potrzebuje.

W tj mierze co do francuzkich nie Francya, ale Belgium

moe jój korzystnie dostarczy. Dziwi mnie, e dotd

tego nie czyniono. Wszake Belgi opatruj w dziea

francuzkie Lombardi, Piemont, cae Wochy. Tu za

bezcen mona mie ksiek bez koca. Ale si trzeba

z miejscowoci obezna, mie komisanta obrotnego, albo

zainteresowanego ksigarza, lub drukarza niekoniecznie

wielkiego, bo tu drobnych bez koca. A moesz dosta

takie dzieo co we Francyi 240 franków kosztuje, tu za

50 i tym podobnie, czy to dzieo do potocznego czyta-

nia, czy scientyficzne, medyczne, matematyczne etc. Oso-

bna jest drukarnia dla medycyny, osobna dla ksig woj-

skowych, historyczna u Wautersa. Przedrukowanie

porzdne mona mie za bezcen.
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To to rónych dzie francuzkich potocznych ztd
si w krótkim czasie do 100,000 egzemplarzy rozchodzi

do Rosyi, do Ameryki, do Niemiec, do Woch.
Powiedz to ksigarzowi swemu, trzeba eby tu

przyjecha na jaki miesic, rozpatrzy sig, umówi. Kto

pierwszy z Szwajcaryi tu si rozgoci, najpewnij sko-

rzysta i Szwajcarów do czytania pobudzi, a moe i do

podobnego przedrukowania.

Egzemplarzy Twego pisma o kanale i osuszeniu

wygldam.

ebym w niczem nie by duny, par sów przez

Stadnickiego przywiezionych w kopii komunikuj. Pan P.

z owemi na dwa dni wprzód pisanemi nie pokaza si.

ciskam serdecznie

J, Lelewel.

LIST LXXVin.

Joaellim do Jana.

15 Maja 1845.

Od kilkunastu dni zbieram si pisa, zawsze co na

zawadzie stano i do odwoki zniewalao. Zawczora

i dzi wprzód adowaem listy do Poznania, do Lipska

po razy kilka. W Poznaniu z drukarni sprzeda mi
Stefaski Koszutskiemu Józefowi, u którego tedy moje

cztery lub pi tomów ma wychodzi. W Lipsku tar-

mosz si z Bobrowiczem, skoczyem mu robot, ma
wiksz poow w rku, kocz przepisywa reszt, on

mnie naglf wic i ja go cisn, aby mi wszystko razem

wypaci, nim mu reszt odel. Zakroiem na 600 fr.

Niespodziewam si aby zerwa, wszake to by moe,
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za par tygodni zdaje si rzecz si wyjani.^) Przed

miesicem owiadczyem gotowo zajcia si katalo-

giem de la coUection nuraismatiue de Tetat

sdzc, e mi przygotowano lokal, jak to miao nast-

pi jeszcze przed 6 miesicami. A si pokazao, e
nie przygotowano, wic czekam. W przyszym mie-

sicu zjazd tu Worcella i Zwierkowskiego, wielka rada;

co tuactwu radzi kiedy rady nieposucha, wydobd e
si z matni.

Smutne to s rzeczy te wasze szwajcarskie awan-

tury. yczyem szczerze sukcesu adwokatom, bo z tymi

Jezuitami bdzie le.'^) Pikna to jest rzecz Jezuitom

wolno zostawi, to zgodnie z pryncypiami. Lecz wpro-

wadzi i dopuci rozgniedenia si w kraju nieprzyja-

ciela wolnoci, narazi wolno, czy to take zgodnie

1) Walenty Stefaski w Poznaniu podj wydanie „Polski

wieków rednich" Lelewela, jak o tern obszerniej w licie

LXXIlim. Dla Bobrowicza za opracowa Lelewel L tom Niesie-

ckiego i jak si zdaje nie znalaz w nim nakadcy, z którym interes

koczy si gadko i bez zatargów. Otó co pisze o tern w Przy-
gadach str. 85: „Postrzegajc e Bobrowicz lubi czasem au-

torom figle pata i z nimi jak kot z myszk igra, oddawszy

mu wiksz poow roboty do Niesieckiego zapytaem, czego

si spodziewa mog po wspaniaoci jego. Dowiedziaem si,

e egzemplarz Niesieckiego, do przepracowania mego udzielony,

poczytujc za poyczony, zwrotu jego wymaga. Okazao si, e
daleko wicej ceni egzemplarze wydawnictwa swego, ni wypra-

cowanie dziea. Zaczy si targi 1 Maja 1845 o moj prac, która

pierwszy raz na wiat wychodzia. Ostatecznie 13 Czerwca za-

proponowaem: zostawienie mi udzielonego egzemplarza i 550 fr.

Za zgoszeniem si Breitkopfa na dniu 9 Grudnia tego roku

1845 rkopism odesaem, — i kwita."

2) Sprawa wydalenia Jezuitów z niektórych kantonów

szwajcarskich niepokoia od r. 1840 poczwszy rzeczpospolit

alpejsk, doprowadzia nawet po kilkakro do maych wojen

domowych w Aargowii, Wallis, Luzern i innych kantonach.
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z pryncypium? Ale nierozprawiajmy o tem. le na wie-

cie, le. O Szwajcarach niewiem czy zdoam Zaleskie-

mu co powiedzie, bo go niewiduj.

Winszuj e si Twe stanowisko ukrzepio, ale jeli

most zwyciztwo odniesie, moe znowu kto stoka pod-

sadzi. Korzeniowski wybiera si do Landów od lat

kilku.

Felix trzyma si zawsze chwiejcego si pensionu.

Jeli odbierajc niniejszy list jeszcze do niego niepisa,

to piszc powinszuj mu, e zdoaem w Londynie z jego

dugu 470 fr. umorzy, a ycz razem, aby si zdoby ze

swój strony co wierzycielom opaci. Powiadaj mi e
odpada do Spa losu szukajc. W ostatnim do niego pi-

saniu nadmieniem o tem po bratersku otwarcie: zdaje

si e to le przyj, bo jak zwyk odpowiada i przez

okazye si zgasza, od owego czasu ani sowa od niego

niemam, tylko ustne od podrónych. Ale o jego wycie-

czce do Spa w licie swym nie wspominaj teraz, boby

powiedzia, e go osawiam, domyli by si, e odemnie

wiadomo do Ciebie posza. Wkrótce mu pol kwity

umorzonj sumy, ju mam jeden, lada dzie oczekuj

drugiego.

Skoro Ci wypadnie pisa do M. lub do P., moesz

o tem umorzeniu zawiadomi, bo istotnie zaszo, ale nie-

mów em wypaci, bo tak nie jest, na to funduszu nie-

ma, tylko trudem mym umorzyem. Czy Dawid co zro-

bi? tego niewiem, bo mi nieprzysa, co syszaem e
mia jakie inne nage zatrudnienia. Z moim estamine-

tem wlecze si wielka niepewno. Co te za myl Twoja,

ebym si mia za bab ciga, kada bdzie tak przy-

chylna skoro si jej paci. Baba ta przyczynia si do

ruiny mowskiego szynku. Z przychylnoci jednj zimy

opatrzya mi penym dziur piecykiem i bólem gowy,

drugij zimy chciaa pozbawi opalenia, co j nic nieko-

sztuje, wycieczya materace i siennik, dziwne przychyl-
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noci, gupstwo przez gupot i chciwo narobia. Szynku

mowskiego babi tus porozpdzaa, opustoszya nagle,

dom do sprzedania a nie sprzedany. Ciekawa to widzie

dzi pustk, w której drzwi, skubie, skubelki odrywaj,

a kupca pewnego dotd niema. Od dni kilku pani wy-

niosa si do swego szynku i szynk mowski napeuia

si poczyna, ma ona swój dom, swój estaminet, tam

zapewne jj lepij pójdzie. Co z mojem zamieszkaniem

wypadnie, zawiadomi niezaniedbam. Na moje szczcie

najem domu jest jeszcze na lat kilka, Van Rasbourg tedy

estaminetu niezamknie, a jeli go sprzeda, to wraz ze

uin; jeli jego sukcesor systematu opau niezmieni,

nie bd mia powodu szuka innego przytuku.

Kleczyski si tu pojawi, bierze z akt wycigi roz-

wodu, aby si eni na nowo we Francyi z posesork

dóbr z wielkiem zabudowaniem, której ojciec jest fonc-

tionnaire rybny na rynku, czyli targowisku, z pensy
120 fi*, miesicznie i jako metteur en page 150 fr.

miesicznie. To mi opowiada dziwic si, e mu nie

odpisa.

By moe e bdziesz mia wizyt ndzarza, bo ztd
pocign do Szwajcaryi Komorowski, zacny czowiek,

niegdy 4)racowity i zdolny, teraz na umyle chory, me-

lancholik, marnuje si, od lat dwu ciga si z miejsca

do miejsca podupadajc, bodaj nie podwignie si i gdzie

marnie zginie, duo tu nad nim pracowaem aby go

ukrzepi, do zajcia czemkoiwiek skoni, daremne byy
starania. Dosta troch pienidzy od biednej siostry

i pocign w Wasze strony, ndznie yje, bywa w opa-

kanym niedostatku.

ciskam serdecznie

Lelewel.
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LIST LXXIX.

Jan do Joachima.

Bern, dnia 3 Wrzenia 1845.

Co te sobie braciszku [)omylae o mnie, em tak

dalece zaleg, moe e i odgad pomnc, e si czsto

z deszczu pod rynn spada. To te mnie wanie spo-

tkao w mojem ukrzepionem stanowisku, albowiem w tym

roku po wielekro razy wicej mam do czynienia anieli

lat poprzednich, tak dalece e pomimo nakazu doktora

w tym roku od uycia wód, tu pod Bernem bdcych)

zmuszony jestem zrenonsowa. Niech to bdzie midzy
nami, ale najwicej mych doczynie wyrodzio si

w skutku igrajcych dotd frejszarzyst ów.^) Co

si tyczy mojego projektu mostu stao si tak: jak prze-

powiedziaem zamierzyli sobie wyrzuci 70,000 i wyrzuc,

ale to jest ich rzecz. Wszake z tego wszystkiego zbrojn

rk wyszedem, opinia bowiem Dufo ura^) o moim pro-

^) Wspomniane w poprzednim licie zamieszki szwajcar-

skie doprowadziy we wielu miejscach do krwi rozlewu i zni-

szczenia wsi i miasteczek. Jedno i drugie stronnictwo uzbroio

si, potworzone zostay kompanie ochotnicze, „fraucs corps'* —
„Freischaaren", które z przeciwnikami obchodziy si bezwzgl-

dnie i narobiy duo szkód na drogach i komunikacyach, które

Jan Lelewel, jako inynier zwizkowy naprawia musia.

2) Wilhelm Henryk Dufour ur. si w Konstancyi w r.

1787, suy w wojsku napoleoskiem, po roku 1815 w wojsku

szwajcarskiem, którem dowodzi w r. 1847 jako wódz naczelny.

By on znakomitym inynierem i jako dugoletni naczelnik je-

neralnego sztabu szwajcarskiego kierowa wypracowaniem mapy
Szwajcaryi. Dzieo to naley do arcydzie kartograficznych

i na kongresie geograficznym w Paryu w r. 1875 odbytym do-

czekao si najpowszechniejszego i najogólniejszego uznania.

Sdziwy jenera umar w tym samym roku. Te szczegóy z y-
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jekcie bardzo wysoko go podniosa, tera wyej e w spra-

wozdaniu przychylno okazana ku kosztowniejszemu nosi

cech wymuszonoci i nadciga. Ale to inaczój te
i by nie mogo, bo kruk krukowi oka niewydziobie,

wic te byem przygotowany i dzi z podobnego obrotu

rzeczy jestem kontent, gdy jeden ciar z gowy pozbyty,

równie jak i z tego, e niechtni niemaj, powodu do

zawici.

Doktor nie bez racyi wysya mi do wód, nieda-

wnemi czasy byem zapad na gastrycyzm, szczciem,

em wczenie doktora przywoa, jednake do dziesiciu

dni dolegliwej saboci dozna musiaem. Od tj chwili

podreperowany, po trzykrotnych wycieczkach moich za-

wsze w sotn por przypadych. Bogu dziki szczli-

wie wychodziem, niewiem jak bdzie dalj. W przy-

szym tygodniu wybieram si dla projektowania drogi

przez góry do Sion, zajrz zapewne i do Lausanne,
by Jundziów przy tej okazyi odwiedzi. Wodziscy

powracajc z Wioch cignli byli do Bern w dzie

imienin Antolki, to jest 13 Czerwca, wspólnie go zatem

obchodzilimy. Zabawili tu dzie nastpny, a potem od-

prowadziem ich a do Bazylei, zkd drog elazn
pucili si do Drezna, pozostawiajc dla Ciebie najpi-

kniejsze ukony i najszczersze ucinienie, jakie teraz

przesyam. Celem gównym zajrzenia ich do Szwajcaryi

bya negocyacya z pann Mallet, niegdy guwernantk

przy uszczewskich, czyby jej niemona cign dla

Magdzi, tej njnieszczliwszj istoty, ale si nieudao.

To kady pojmuje, gdy trudno wymaga, aby moda
osoba tak dalece moga si powici: Magdzia azarz,

matka niewidoma.

cia Dufoura tloraacz,dla czego jego zdanie pochlebne dla pro-

jektu mostowego Jana Lelewela tak wysoko podnioso ten pro-

jekt w oczach Szwajcarów.
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List mój z naszemi kartkami przyby by do Dre-

zna po wyjedzie Wodziskiej, nieodebraa go ona a
we Florencyi , czy te w Rzymie, przeto dopiero w tych

czasach moe on by na miejscu. Ale czy P. i M
trzymaj si prawa odwetu? Przecie cho na takowy

liczy mi wypada przy otrzymaniu odezwy od Wodzi-
skij. Wodziskiej nie najlepiej si podró do Woch
powioda, miaa ona w Rzymie kilka tygodni cakiem

zmarnowanych, bowiem jedynie wypado jj si zajmo-

wa saboci Hofmanowej , która przez cay ten czas

niebya w stanie óka opuci, w gruncie jednak niea-

uj tj caej podróy.

Jak si te tam skoczyo z Twoj lokacy, alias

stancy? radbym si dowiedzia, e jednak jaka bd
baba jest w domu, gdy mam to przekonanie, e jedynie

tylko baba jest w stanie da jak tak pomoc na wypadek

saboci, a przynajmniej w pierwszych chwilach takowj.

Tak bywa ze mn i chocia w nastpstwie nieodmawiam

sobie wybiera une garde-malade, miejscowa baba

zawsze jest mi na wygodzie.

Z dwojga zego podobno lepiej mie do czynienia

z Lipskiem i Poznaniem, anieli z Bernem. Przyznam

Ci si, e ju poczynam traci nadziej, abym móg
czego z moim ksigarzem dokaza. Sdz, e od chwili

jak owiadczye Belgom sw gotowo do zajcia si

katalogiem numizmatycznym , nieomieszkali oni Ci dotd

wygotowa stosownego lokalu , i e o tej porze ju si

t mozoln prac zajmujesz. Ale ta druga praca, col-

lective z Zwierkowskim i Worcellem speniona, podug

tego co namieni, i jelim to dobrze zrozumia, zdaje

mi si by nie do pozazdroszczenia.

Do Felixa bardzo ju dawno jak si nieodzywaem,

lecz w tych dniach bd si stara kilka do niego sów
wyszykowa, niczaniedbam wyrazi si wedle Twego y-
czenia. Zjawi si tu Kleczyski z on Francuzk, chce
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si on tu umieci przy jakij drukarni za zecera, w-
tpi eby tu co wskóra. Jak si te on móg dziwi,

em ja mu nieodpisa, ani si do mnie by zgasza, ani

te go dotd nigdy nieznaem. Pono e utrzymuje on,

e suy w inynieryi przed rewolucy, na co ani ja, ani

aden z moich dawnych kolegów na aden sposób przy-

sta nie jest gotów.

W dniu wczorajszym zwoana zostaa wielka rada

na nadzwyczajne zebranie si z powodu wzmagajcego

si ruchu frejszarzystów, dcemu ku zruceniu istnie-

jcego rzdu. Dzie 10 t. m. i nastpne bd jak si

spodziewa naley bardzo swariie. Midzy zarzutami

czynionemi rzdowi frejszarzyci wyrzucaj mu, e ich

z domu niewoli wykupi. Do czego to na tym wiecie

niedoprowadza ludzi zbytek szczcia, poczony z nie-

pohamowan chciwoci, zarozumiaoci bez granic!

Majc przed sob par ekspedycyi do wygotowania

na dzisiejsz popoudniow sesy, kocz ten list na

przesaniu Ci mych najszczerszych ucinie i ponawiam

prob o pielgnowanie swego zdrowia jak przynaley.

Jan.

LIST LXXX.

Jan do Joaciima.

Bern, 21 Grudnia 1845 r. Hotel de Musiue Nr. 226.

Istotnie winienem si by zgosi wczenij, gdy
zaczon tu kartk otrzymaem by jeszcze w dniu 30

Listopada, lecz zdarzyo si, em j odebra wczasie

mojj saboci, jaka mnie gwatownie uja jeszcze w dniu

25 zeszego miesica, a w skutek którj jeszcze do dzi

dnia nie wolno mi z domu wychodzi. Zy to rok
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i bardzo zy dla mnie , szczciem e si koczy ; na par
tygodni bowiem przed saboci dostaem by diaryi, ta

zdawaa si bya mnie opuszcza
,
pomimo em by zmu-

szony przez kilka dni sotnych po polach grasowa. Gdy

wtem raptowny ból odka zaatakowa. Wczesna po-

moc doktora zapobiega wprawdzie, e zapalenie niena-

stpio i ju lepiej si miaem, kiedy znów w kilka dni

potem eryzypela, alias róa bystro zakwita na caj
twarzy i swdzenia po wszystkich czciach ciaa silnie

dokucza poczy. Teraz ju przecie zwidniaa róa

i swe listki porzuca, lecz te drugie jeszcze od czasu do

czasu mocno mi si daj we znaki. W takim stanie

blizko przez cay miesic byem prawie do niczego i dla

tego te zwoka z mej strony nastpi bya musiaa. —
Szczególnem zdarzeniem na par dni przed saboci
zmieniem by moje mieszkanie. Okoliczno ta, mog
powiedzie, bya mi na rk, gdy dostaem si do stan-

cyi nierównie cieplejszj od dawniejszj, a przytem nu-

dne chwile mogem zapenia jej urzdzeniem i ustawie-

niem moich rupieci. Z odlegej czci miasta i z pierw-

szego pitra wlazem teraz , Twoim braciszku przyka-

dem, w same jdro miasta i a na pitro trzecie.

Stancya moja, podobnie jak poprzednia, skada si

z salonu i gabinetu, lecz nieco wikszych wymiarów.

W salonie pomidzy dwoma oknami postawiem meblik

suycy za podstaw zbiorowi Twych wyda, który w cza-

sie bytnoci Gouchowskiego naruszonym zosta. Gou-
chowski ^) by tu z on i modym Abamowiczem

1) Jozef Goluchowski, znany filozof. Urodzi si 1797 r.

w Galicyi. Za napisanie konkursowej rozprawy: „Zasady lo-

giki, matematyki i filozofii moralnej," zosta w r. 1821 miano-

wany profesorem filozofii w uniwersytecie wileskim, kolego-

wa zatem z Lelewelem i z nim te razem w r. 1824 zosta

z urzdu usunity. Póniej przemieszkiwa na wsi w Sando-
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z Augustowskiego w swoim z Woch przejedzie. Od-

wiedzili mnie w mojem mieszkaniu, nie bez interesu

zapewnie, gdy on chcia o Twoich wydaniach powzi
wiadomo. Przy tj okazyi udzieliem mu onych i to

pomniejszych, o ile ich byo w duplikatach, wyjwszy No-

wosilcowa, które to dzieko mu daem, pomimo e byo
pojedyncze, jako filozofa zbhzka dotyczce. Wielce wic

tera uradowani ztd wyruszyli, zasyajc Ci pozdrowie-

nie i swe najpikniejsze ukony. — Wszake to on

kotuna w Grefenbergu si pozby i odtd u siebie

chopom na róne saboci, a mianowicie gorczkowe,

zimn wod z sukcesem aplikuje. Cuda bo te to w tym

Grefenbergu si odbywaj, a jak si pokazuje, cuda a-
twe nawet do naladowania. Szkoda tylko, e te by-

towi eskulapów zagraaj
;
gdyby nie to nieomylnie ludz-

koby wicj wygraa.

Przed kilku dniami by tu zawsze czynny p. Bra-

cawski ^) z Heidelbergu kocem rozerwania si po stra-

cie córki 17 letniej. Zrobi mi prezent 5,000,000 des
P o 1 o n a i s. Niewiem czy si nie myl, e i Tobie na

Modeckiego rce take wydanie to przesa. Ciekawy

on jest Twego o nim sdu, a tymczasem pikny ukon
Ci zasya. Wzi on odemnie egzemplarz H i s t o i r e

de Pologne, masz wic u mnie fr. 12. Szulc si

do mnie odezwa, jest zawsze w Kairze, masz i od niego

mirskiem. Prócz licznych prac filzoficznych, które mu zjednay

saw, pisa take o kwestyi wociaskiej, a nawet o medycy-

nie. W r. 1849 wyda w Warszawie dzieko: „Sposób leczenia

cholery za pomoc, zimnej wody, szczliwym skutkiem uwie-
czony." O tej manii uczonego filozofa leczenia wszystkich dole-

gliwoci zimn wod znajdujemy i w niniejszym licie wspomink.
1) Henryk Nakwaski, pose bracawski na sejm w r. 1831,

wyda w r. 1845 w Paryu broszur pod tytuem : Cinq millions

de Polonais forces par le czarine Catherine, les czars Paul,

Alexandre et recemment Nicolas, d'abjurer leur ioi religieuse.
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ukony. Kleczyski wyniós si§ do L a u s a n n e i zna-

laz zatrudnienie w drukarni jakiego by pragn, Pola

nie zalega, gdy Jundzia prosi by w kumy, ale po-

dobno e si z nim nie skumosi, Jundzi bowiem te-

raz w strapieniu po stracie najstarszj swej córki, która

po bardzo krótkiój saboci umara. Mój projekt od-

wiedzenia Jundziów spez na niczem, pomimo em by
od Lausanny bardzo blizko. Zastpia go ekskursja na

Simplon w skutek zatrudnie subowych, czasu wic
brako na odwiedziny ssiada. Co te mnie o Felixie

bdziesz zwiastowa? musi on by ze mnie mniej kon-

tent ni dawnij, ale to jest rzecz do naprawy, obecny

czas to mi wyjani.

Wracam do kartki, jak zwykle ledwie j w poo-
wie odczyta mogem, cieszy si tylko wypada, e w nij

o rodzinie jaka taka wiadomo si znajduje. Jam si
bowiem spodziewa co autentyczniejszego otrzyma i po-

j niemog dla czego tak cige milczenie panuje. Ma-
ciusiostwo Wodziscy przypominaj Ci si jak najserde-

czniej. Ona w swym licie do mnie cztery stronnic

zapenia samem utyskiwaniem po stracie Klemuni,^)

lecz nie dziw, wszake ich stosunki od dziecistwa si
datoway. Na ten list przyjdzie mi w swoim czasie

odpowiedzie; niespiesz, gdy zapewnie wprzód nade-

lesz co z swej strony. Drug drog, to jest do Mani,

równie kilka wyrazów zamylam wkrótce przesa. Je-

li wic i t wypadnie przemówi, prosz niezwlekaj.

29 min, to komitet powinienby teraz przynajmniej

na mniej czynnoci wystawia Ci, aby mia wicj
czasu do swojj dyspozycyi. Tym wicj mi o to cho-

dzi, i wró sobie, e to na Twoje zdrowie powinnoby

mie wpyw korzystny.

') Klementyna z Taskich Hofiraanowa umara 25 wi^ze-

Snia 1845 r. w Passy pod Paryem
Listy J. Lelewela Tom. IL 15
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Przy robieniu przegldu mych rupieci zbudowaem

sobie kataloek z Twych wyda.
Obchodu bruxelskiego z 29 oczekuj, najserdeczniej-

sze pozdrowienie zaczam i ycz pomylniejszego roku

jak ten schodzcy.
Jan.

LIST LXXXI.

Joaeiim do Jana.

20 Stycznia 1846.

Braciszku!

Ju prawie miesic, jak si zbieram do Ciebie pisa,

bom w wili Boego Narodzenia otrzyma brata pisma,

jedno do mnie, którego kopi zaczam, drugie do Cie-

bie, które w stanie zapiecztowanym jak otrzymaem

przesyam, nie otwierajc. Moe macie sekreta, a jeli

osdzisz, e czyta mog, to mi wzajem jego kopi
przylesz. Zwracam t i list Cioci, doczajc jego

kopi ile wyczyta zdoaem, po odczytania t kopi
chciej mi zwróci. em niepospieszy rychlj odpisa,

kopoty i mozoy s tego przyczyn, jakie mam na karku.

W cigu za zatrudnienia, mianowicie w staroci, niepo-

dobna si oderwa i przerywa, boby si nagromadzone

daty, chwilowo pamici obecne, rozsypa mogy, a z pa-

mici wymknwszy si na zawsze w bdy napdzi.

Byem t w niemaych tarapatach grocych przenosi-

nami w tak niemij porze roku, coby mi ze trzy tygo-

dnie zabio. Uparem si pozosta w mj izbie, i od

tygodnia jestem sam jeden w pustym i niezamieszkanym

domu, nieprzystpny w pustce, pozbawiony opau. Szcz-

ciem e mrozów niema, a gdyby byy, tobyra wizyty

zaatwi zalege i wzi na czas pewien izb naprzeciwko
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lec, bo to zamknicie dugo trwa niemoe. Van

Rasbourg paci najem domu i musi o sobie pomyle.

Jak si to stao, dugoby byo prawi, a nie warto.

Warszawa ^) zamknita, zdaje si na zawsze upada.

Nie pisae mi, czy w swoim czasie otrzyma list,

który pisaem przez Wocha Joberti i broszur Adolfa

le Hardy de Beaulieu o jakim ulepszonym syste-

mie budowania mostów. Przesyam Ci tedy inny tego

egzemplarz. Autor w tych dniach pojecha do Francyi,

gdzie egzekwowa sw myl. Z siostr jego oeni si

29 Grudnia profesor w Douai Jan Koszutski, byem na

lubie. A propos lubów wyczytasz o Feliksie, co pisze

do Protów. Zapewne bdziesz mia sposobno rycho

wyprawi tu zaczone karteczki.

Mógbym inn drog przez Prota wskazywan pisa,

ale sdz, e Twoja bezpieczniejsza, te inne plociucho-

wskie. Masz tedy powierzone sobie dwie kartki, jedna

mniejsza do cioci Antolki, druga wiksza do brata Prota.

Antolka nie wszystko jasno pisze, mówi: widziaam, a nie

powiada gdzie. Widziaa Juliana Roztworowskiego -)

w ukowie, zjecha on z Koczewa, kto inny gospoda-

ruje, a on sam po komornem siedzi. Wiem to nie do-

piero od tego, co go widuje w ukowie. Gouchowski

by tu take, teraz zim przepdza w Berlinie. Co do

lubów jeszcze jedno, ów biuralista Feliks Gendebien,

co go widzia, eni si w Kwietniu.

Stosownie do swego dania otrzymujesz adunek,

a w nim Nowosilców (ile pomn daem i ja Goucho-

') W domu, w którym mieszka Lelewel w Bruxeli, znaj-

dowaa si garkuchnia tytuujca si: ,.Estaminet de Varsovie,"

któr L. zowie artobliwie Warszaw.
2) Julian Roztworowski, syn Konstantego R. i Anny Cie-

ciszowskiej, córki Adama pisarza w. koronnego, wieo powino-

waty Lelewelów.

15*
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wskiemu i wzi chciwie). Pilnuj go, bo ju brakuje

i w Bruxeli niema, i niewiem jakby dosta. Zaczam
Couroune de Pologne nie dla korony, ale dla Le-

gitimite,^) któr znajdziesz na kocu. Bya druko-

wana najprzód w Szwajcaryi, o czem pewnie niewiesz,

pilnuj egzemplarza bo ju niema. Przypisków auj e
nie mogg dostarczy w zupenoci z tern co przy nich

byo, bo ju niema, ale mi si zdaje em kiedy posa.

Guillebert deLannoy^} komentowany po francuzku,

pilnuj go bo to osobliwo, której prawie ju niema, roz-

dana. Betrachtungen^) na niemiecki jzyk przeo-

one; w kocu masz dodatek, którego we francuzkim

oryginale nie byo, obywatelstwo chopów i strat jego*)

opowiadajcy. To nowo niezawodna, przed laty przez

mg widziana, dzi po nowem rozpatrzeniu wyjaniona

do dna. Dalej opisy obchodów i publikaty nowego skadu

komitetu. Na ostatek dwa gipsy od Dawida przesane,

które pewno staky by si u mnie. Bronz zosta u mnie,

jeli go chcesz mie, przyjed po niego. Dawid nie-

chcia portretowa ks. Orleaskiego, odmówi, a wócz-
gów wygniata. Mówi, e Zwierkowski kasz hreczan

i takiemi gipsami handluje. Tyszkiewicz uprzejmie Ci si

1) La legitimite de la nation polonaise. (Extrait du journal

de Kouen). Rouen imprimerie Briere 1837.

2) Guillebert de Lannoy et ses yoyages en 1413, 1414 et

1421, commentes en francais et en polonais. Bruxelle3 1844.

Wysza ta rozprawa po pierwszy raz po polsku w zbiorze, który

wyszed u upaskiego w Poznaniu, pod tytuem: „Rozbiory

dzie etc."

^) Betrachtungen iiber den politischen Zustand des ehe-

maligen Polens u. iiber die Geschichte seines Yolkes. Deutsche

mit historischen Anmerkungen des Yerfassers yermehrte Aus-

gabe. (Uebersetzt von Johann Sporschill). Briissel u. Leipzig.

Brockhaus 1845.

*) Stracone obywatelstwo stanu kmiecego w Polsce, Bru-

ksella u Jana Nepomucena Modeckiego. 1846,
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kania i przesya umocowanie zbierania sliadki na medal.

Do skadki sami Polacy przypuszczeni, subskrypcya
na medal równie jest dla cudzoziemców jak i Polaków.

Po niejakim czasie wyjdzie do cudzoziemców odezwa.

Skadka nie zapisaniem lub obietnic, ale od razu goto-

wizn powinna by zoona. Co do subskrypcyi, kady
paci gdy medal odbiera.

Przechodz teraz do gorzkich wymówek. Ja Ci

nie obiecywa gipsów, a posyam; Ty mi przyrzek

egzemplarze pisma swego o kanale, a niedotrzymujesz,

tak si niegodzi. Czy Gouchowski nie móg by ich

przywie? Ponawiam me wymaganie. Wyszukaj, choby
Ci kosztowa miao, zakup a dostaw mi z dziesitek

onych, jeli niechcesz cikiego o to alu w sercu mem
zakorzeni.

Do niniejszej ekspedycyi zaczam rysunek zalegy

Hugona, bo wypada aby go mia, gdy Antolka o posia-

daniu Twem nadmienia.

Dom, którego jestem soliterem, ju dwóch aspiran-

tów opatrywao, moe te si znajdzie rycho nowy jaki

posesor, bo cho dla mych trudów podobne odosobnienie

dogodne, niedogodne dla wielu innych wzgldów.

Czy te masz egzemplarz, Caorocznych tru-

dów komitetu narodowego? Nie licz go do

publikat moich, ale jednak to moja publikata, bo po-

wikszej czci moj prac spisana.

Spodziewam si, e bd mia wiadomo o otrzy-

maniu niniejszj ekspedycyi, a razem e zaczone tu kar-

teczki (na które oczekuj) wnet wyekspediowane zostaj.

ciskam serdecznie

J. Lelewel.



— 230 —
LIST LXXXII.

Jan do Joachima.

Beru, (i. 22 Marca 1846. Hotel de Musiue 229.

Za pomnoenie biblioteczki bardzo piknie dzikuj,

wszake zdaje mi si, e ta dotd nie jest jeszcze kom-

pletn, brakuje bowiem o monecie baznów, a moe co
wicej, o czem sam sdzi niejestem w stanie. L e g i t i-

m i t ó mam teraz w 3 egzemplarzach. Co do publikat

komitetowych, jedynie posiadam t : „Caoroczne jego

trudy od 1831 do 1833," (do którego doczyem obli-

czenie i opacenie jego dugu), nastpnie za ulotnie

odbierane rozpierzchn si musiay. Lecz Ci to by-

najmniej dziwi nie powinno, aai t ztd wnosi Ci na-

ley, e ja nie licz na otrzymanie duplikatów. Suszna

jest z Twej strony uwaga, e mogem by przez Gou-
chowskiego przesa Ci moje Compte rendu o osu-

szeniu bot. Zapewne bybym to uczyni, gd}bym by
wiedzia e Gouchowski w tamte strony zawita, lecz

wanie on mnie zapewnia, e tego dopeni, pomimo

najwikszj swj chci, nie moe, gdy si spieszy na

jak zapowiedzian jirelekcy filozoficzn do Berlina.

Dojd e tu prawdy w filozofii! Nawijaa mi si take

ku temu okazya przez Twardowskiego, lecz e szlachcic

nie by jeszcze pewny, czy mu rodków do przeduenia

podróy wystarczy, musiaem wic od myli przesania

przez niego odstpi. Przez poczt za niechc tego

przesya, bo by na nieodpowiedni wartoci rzeczy koszt

narazio. Broszur o mostach Adolfa de Beaulieu
otrzymaem, zoona zostaa podczas mojej nieobecnoci

w Bern, niewiedziaem w skutek tego przez kogo. Su-
sznie bardzo czyni pan Beaulieu, e jedynie ten sy-

stemat popiera, ale nie jest to nic nowego. Podug tego

systematu jeszcze przed laty 20 oficer z naszego korpusu
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Pancer^) projektowa by stawi most na Wile midzy
Prag a Warszaw. NB. Wisa ma tam szerokoci

sni 260 przeszo.

Do Feliksa pisa bd pojutrze i pol mu co
grosza, bo przeczuwam, e ju pod t por amory jego

musiay si skoczy. Karteczki wypchnem na dniu

21 Lutego, tych za których sobie zwrot zastrzege tym

razem nieodsylam, niebdc pewnym czy ten list, z po-

wodu mogcych nastpi Twoich przenosin, pod podobnie

jak dawnij w} stosowanym adresem rk Twoich dojdzie.

To t wstrzymuje mnie od duszego rozszerzania si

i skania do dopomnienia si o adres dokadny. Z nie-

cierpliwoci wic oczekuj listu od Ciebie i mam na-

dziej, e po dwumiesicznj pauzie, jaka pomidzy nami

panowaa, bdziesz mnie moe mia co do powiedzenia.

Pozdrawiam i ciskam jak najserdecznij.

Lelewel Jan.

1) Feliks Pancer ur. si 1798 r, w Sandomirakiem. Po
skoczeniu uniwersytetu w Krakowie wstpi w roku 1818 do

wojska polskiego, do korpusu inynierów. Zostawszy oficerem

kierowa pracami fortyfikacyjnemi okoo Zamocia. W r. 1827

przeznaczony na profesora budownictwa ldowego i wodnego
w szkole aplikacyjnej wojskowej, wykada swój przedmiot z ko-

rzyci dla uczniów, odznaczajc si pracowitoci i gbok
nauk. W roku 1836 przeszed do suby cywilnej, najprzód do

komisyi skarbu, a nastpnie do komisyi spraw wewntrznych,
gdzie by czonkiem rady budowniczej w wydziale przemysu
i wykada mechanik budownicz w kursach tymczasowych,

zaprowadzonych przy teje komisyi. W r. 1838 zosta miano-

wany jeneralnym isp.ktorem dróg i mostów. Podug jego wska-

zówek i planów stany mosty pod Kominem na Wieprzu, pod
Zegrzem i pod Ostrok. Majcelniejszem wszake jego dzieem
jest zjazd do Wisy w Warszawie, wykonany w latach od 1844

do 1846, którego cz przechodzca nad ulicami dolnej czci
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LIST LXXXIII.

Jan do Joachima.

Bern, d, 12 Czerwca 1846. Hotel de Musiue 229.

Bracie! Z powodu e mnie by w swoim czasie

zawiadomi, i Twój gospodarz dom opuci, pisaem by
do Ciebie wprost pod Twoim adresem i to jeszcze w kocu
miesica Lutego, czy t z pocztkiem Marca, upomina-

jc si zarazem o nadesanie mi nadal waciwego adresu,

albowiem niedowierzaem, eby móg by dugo w swem

dawnem mieszkaniu pozosta. Od tój pory zbyt dugo
na Tw odezw oczekuj i przychodzi mi dzi dopomnie

si o takow, lecz ju nie wprost zwy wspomnionych po-

wodów, gdy wtpi mi naley czy Ci mój list doszed,

lecz za porednictwem Feliksa. Mam do zakomuniko-

wania nadesane mi przez Wodzisk odpowiedzi na

nasze kartki. Niestety s to ju ostatnie Antolki wy-

razy, o jj zgonie doniós mi Adam uszczewski, apo-

pleksy tknita w Kaliszu umara. Niechc tych kartek

zaryzykowa przesaniem ich a dopóki korespondencyi

pomidzy nami nie ustalisz, wówczas zwróc i zalege

u mnie kartki. Z dalszych okolic nic niemam, i to mnie

mocno boli.

Wodziskich z Drezna przecie niewyrugowano, tylko

miasta w dl:ugoci 74 sni stanowi pyszny wiadukt wzniesiony

ponad te ulice do wysokoci 45 stóp, na siedmiu wielkich skle-

pieniach, z których trzy najwiksze maj po 51 do 52 stóp kw.

otworu. Pancer umar w r. 1851 w Warszawie. — W r. 1830

wyda on broszur, objanion trzema tablicami, pod tytuem-.

„Wiadomo o nowym rodzaju mostów elaznych na wielk

otwarto, wynalazku F. Fancera, z zastosowaniem do rzeki

Wisy pod AVarszaw." W tej broszurze to rozwin Pancer

swój pomys, o którym mówi w licie Jan Lelewel.
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si okoo tego zabierano, na teraz s oni u wód w Karls-

badzie i pikny Tobie ukon zaczyli. Nie wczeniej do

niej pisa zamierzam, a po otrzymaniu od Ciebie wia-

domoci. Ja przed paru dniami powróciem z wód

Loueclie, ^) zdaje si e mi pomogy, przesiedziaem

w nich tygodni trzy z okadem, dwa za poprzednio

u wód gurnigielskich,^) a tak w ogóle oyem na to

czasu przeszo 6 tygodni. Powracajc bowiem z Louecie
obróciem mój trakt na w. Bernarda, Genew i Lausann,

aby tara Jundziów odwiedzi, których cd lat 5, czy 6

niewidziaem. W Loueche napotkaem Brukselczyka, przy-

byego tam na kuracy z siostr sw, nazwiska jego nie-

przypominam sobie dobrze, podobno Bok czy Korn d'ori-

gine suisse. Ale mniejsza o to.e musia mie w tych czasach i kopotów i zgry-

zot mnóstwo, to ja to a nadto pojmuj, podobno to

zrzódo ich jest niewyczerpane, ale t i zdrowie i siy

Twoje niemao musz na tem szkodowa. Rad bd
w tym wzgldzie by przez Ci zaspokojonym, a tymcza-

sem najszczerzej pozdrawiam i ciskam.

Jan.

LIST LXXXIV.

Jan do Joaciima.

Bern, d. 5 Sierpnia 1846. Hotel de Musiue 229.

Bracie! Dogadzajc daniu ks. Napoleona, pr ince

de Montfort, te kilka sów do Ciebie adresuj. Ksie

1) Loueche lesbains, albo Leuk, maa wioska w kan-

tonie Wallis, której sone termy dochodz do 40** ciepa, dla

tego ju od XII wieku przez chorych zwiedzane.

^) Gurnigelbad znane miejsce kpielowe w kantonie

berneskim.
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ten jak wiadomo jest synem Hieronima b. króla West-

falskiego, oraz bratem Demidowowj.^) Przedstawia Ci

si on jedynie w chci poznania tak znakomitego jak Ty

czowieka, wasne to jest jego wyraenie si. Jam go tu

w Bern przed kilku laty by pozna, auj za mocno

tego, em w tym czasie zosta pozbawiony korzyci wi-

dzenia si z nim, albowiem gdy opuszcza Genew, nie

wypado mu traktu na Bern obróci. Ten list wic do

Genewy mu wyekspediowaem. Nie sdz, by ta wizyta

moga by dla Ciebie uciliw, gdy mody ten ksi
jest obyczaju niezmiernie atwego i nadto lubi przesta-

wa z przyzwoit Poloni.

Przy tój sposobnoci winienem nadmieni, e z oka-

zyi Twych przygód co do mieszkania, a mianowicie wy-

dalenia si z domu Twego gospodarza, wpadszy w nie-

pewno jak i gdzie do Ciebie adresowa, pisaem jednak

ilo Ciebie dwa listy. Pierwszy w miesicu Lutym, czy

t w pocztku Marca, wprost a M. L. ; drugi za nie-

dawnym czasem, lecz ju na rce Feliksa, gdy niemajc

na pierwszy od tak dawnego czasu adnj odpowiedzi,

sdzi mi wypadao, e takowego nieodebra. W kadym
z nich upominaem si o adres naleyty i cho o kilka

sów o samym sobie, o co i teraz prob m ponawiam

ciskajc serdecznie.

Czyby mi niemóg przysa wzoru ozdoby Usque
ad finem, jest myl rycia go na kopertach od zegar-

ków wyseanych do kraju.

Jan Lelewel.

^) Ksi Napoleon Bonaparte, syn Hieronima króla west-

falskiego, urodzi si 1822, oeni w r. 1859 z ksiniczk wosk
Klotyld. Znany by i póniej z swych sympatyi dla Pola-

ków. — Siostra jego Matylda, urodzona 1820 r., wysza w roku

1841 za ksicia Anatola Demidowa, bogacza ogromnego, waci-
ciela kopalni uralskicb, lecz rozwioda si póniej z nim.
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LIST LXXXV.

Joachim do Jana.

24 Sierpnia 184«.

Braciszku! po dugiem, dugiem, dugiem bardzo

milczeniu prawdziwie niewol si do pisania. Nie zmar-

twienia jakie przewoki s przyc/-yn, ale cikie zatru-

dnienia, których mi przerywa niepodobna, abym nie

zgin.

Pojawi si tu by niedawnym czasem jaki zegar-

mistrz z Bern, obdarto byo koo niego, wyszed tylko

co ze szpitala i nia. rusza do Niemiec, do swycli kre-

wnych. Ze dwie godziny gada i mio go byo sucha,

gdy wsz3stko w piknych widzia kolorach. Niemóg
si wychwali szpitalów bruxelskicb, bo nic podobnego

niewidzial i tak królewskiego jedzenia niekosztowa, jak

w szpitalu. A có dopiero gdy opowiada o mostach,

o drogach w Szwajcaryi, a to wszystko, wykrzykiwa,

zrobili nam Polacy. Chwali si po wielekro, e Ci
zna i wiele z Tob chwil przepdzi, daem mu franka,

przyj dobrze i czulemy si rozstali. Uwiadomi mi,
ecie rozpoczli kana neufchatelski i czyni nadziej, e
si przejedziesz i Belgium odwiedzisz. Ogldaem si na

to, a dowiaduj si, e si w blizkoci przewietrza.

Jak wypdzili Van Rasbourgowie bab, którj sub-

arendowali dom, tak by przez 5 miesicy, ca zim ko-

kiem zamknity i ja w nim. Z pocztkiem maja prze-

szed w posesy Wallona i otwarty zosta, lecz w mie-

sic wyniós si Wallon, a dom wzi Flamand, czyli

Flamandka dobra kobiecina, nie le jej idzie. Dla War-

szawy dobra wróba. Byem pustelnikiem w domu pu-

stym, tera<j dla ziomków w Bruxelli zamieszkujcych

jestem pustelnikiem w otwartym. Wszyscy pozrywali

przyja i cise kilkónastoletnie stosunki: Tyszka, Ty-
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szkiewicz, Konstanty, etc. Z wiar, podstpem, kno-

waniem, wichrzeniem doszo do tego ; dowiesz si

o tern dosy z wywodu sownego komitetu naszego/)

który Ci niebawem Zwierkowski w caoci przee. Nie-

zmartwio mi to wcale, cho czasem oburzao i pozba-

wiajc szacunku dla tych ludzi, wzgard niecio. Dzi
oni si miotaj namitnie, a ja sobie swobodny moim
zatrudnieniom si oddaj. Inne dotkny mi przygody

dolegliwiój. Z Bobrowiczem skoczyem, znosiem go do

ostatka ; ale gorsza e wiksza daleko drukuj antrepryza

smutny obrót wzia, to jest druk kilkotomowego dziea

w Poznaniu u Stefaskiego. On w wizieniu, a ona od

niego porzdniejsza, zaledwie zacza si drukarski emi

interesami zajmowa, zwarjowaa. Drugi tom rkopisrnu

mego tylko co bya odebraa,^} za niego wypaci lichego

1) Dowiadczenie, jak i wypadki smutne r 1846 przeko-

nay Lelewela i jego komitetowych towarzyszów, e ich polity-

czne dziaania s zupenie bezskuteczne, dla tego 11 Lipca, a po-

tem 1 sierpnia 1846 r. rozwiza si „Komitet narodowy Zjedno-

czenia" i ogosi sprawozdanie ze swych czynnoci, pod tytuem

„Wywód sowny, czyli zdanie sprawy z czynnoci komitetu, od

11 Lipca 1843 do 31 Sierpnia 1846 roku." Poniewa przecie

Komitet Zjednoczenia abdykowal na rzecz Centralizacyi wer-

salskiej, wic wywoa tem w gotowej zawsze do kótni emigracyi

nowe scyssye, obrzucono Lelewela i jego kolegów botem i pa-

szkwilami. Lelewelowi byy te zajcia tem nieprzyjemniejsze,

e na czele jego nieprzyjació stanli ci, z którymi go dotych-

czas przyjazne i blizkie wizay stosunki, jak Tyszkiewicz

i Modecki.
") Czytelnikom z listu LXXII, wiadomo, e ju w r. 1843

zawar Lelewel ukad z Bobrowiczem o wydawnictwo „Polski

wieków rednich." Po zerwaniu z Bobrowiczem podj si wy-

dawnictwa Walenty Stefaski w Poznaniu. Jako Lelewel opra-

cowa do piewszego tomu 1) Uwagi nad Mateuszem Cholew.

2) Pisarze dziejów w Polsce przed Dugoszem. 3) Cze ba-

wochwalcza Sowian i Polski i dwie mniejsze rozprawy. Tom
ten wyszed w kocu r. 1845 z dat roku nastpnego. Do dru-
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grosza niezdya, a co si kiedy stanie przewidzie

niemog. Nielepsze to na miejscu w Bruxelli z panem

Modeckim stosunki, jest to gówny motor powszechnego

zerwania. Gorco pragn widzie koniec druku jaki

przedsiwzi, aby bd co bd z nim na zawsze sko-
czy: Cay mój teraz rachunek, cae nadzieje na ry-

chem wykoczeniu pracowitego dziea o Geografii i Geo-

grafach wieków rednich, aciskich, arabsldch i ydo-
wskich.^) Rzecz wcale nowa, atlas ze 20 kart póar-

kuszowych, wydawc chwaa Bogu mam. Niewiera co mi

to przyniesie, ale cokolwiek, a potem dalj co innego,

póki oczy i myl su.
Zmaro si tedy cioci, to starsz od nas bya. Z ni

i wze licznych rodzin zgas, niewidz ktoby dzi to sta-

nowisko zaj. Zmczyy mi w tych czasach dusze

giego tomu opracowa Lelewel: 1) Zwizki królów polskich

z ^Niemcami. 2) Upadek Bolesawa miaego. 3) Opisanie Pol-

ski i ssiedztwa jej i dwie mniejsze rozprawki. Manuskrypt

tego tomu przyszed do Poznania wanie gdy w skutek wy-

darze lutowych r. 1846 Stefaski zosta aresztowany. Wpra-
wdzie jaki czas ona jego prowadzia dalej interes mowski
i tom drugi Polski wieków rednich pocza drukowa. Lecz

niebawem pani Stefaska zachorowaa, a Jdrzej Moracze-

wski wspówaciciel ksigarni i drukarni Kamieskiego prze-

j wydawnictwo. Tak druga poowa IL tomu bya ju dru-

kowan u Kamieskiego i wyszed ten tom w r. 1847. Nast-

pne dwa tomy wyszy dopiero w r. 1851 u upaskiego,

1) Pracujc nad Polsk wieków rednich, a mianowicie

przygotowujc do druku „Opisanie Polski i ssiedztwa jej

w wieku XII.", zaj si Lelewel bardzo szczegóowo geografa-

mi arabskimi, mianowicie Edrisira. Gdy tedy w r. 1846 przer-

wao si wydawnictwo rzeczy polskich, wpad na pomys spoy-

tkowania tych geograficzno -.historycznych studjów i gdy zaraz

w r. 1847 nadarzy si wydawca w osobie Cansa, Lelewel pogr-

y si cay w tych badaniach, z których potem urosa : „Geo-

graphie du moyea age.

"
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ni kiedy nawiedziny hemoroidalne i jeszcze si przeci-

gaj, moe to i lepiej e nie nagle ustay. Wiek cinie

braciszku i coraz gorzj koo mnie. Miaem w tych

ozasaci rosyjskich wizyt cokolwiek, wielce przyjaznych,

czuych nawet. Biedacy to, najlepszych chci, nieudolni,

zrezygnowani na okropne wypadki. Oh! gdyby szlachta

nasza zdrowy rozsdek miaa, moga by si ratowa.

Mówi, przekadam, gro, niechc rozumie, gupstwa

robi. Albo im Bóg oczy otworzy.

Czy miewasz jakie wiadomoci od Szulca z Egiptu?

Poniewa si wstydzisz do mnie adresowa, a moe wt-
pisz o adresie Van Rasbourga dzi opodal mieszkaj-

cego, to adresuj a M. B. Drouart Doyen ngociant
place Vieille halle a u ble. Mieszka on prawie na

przeciwko mnie, a odebrawszy w ten moment odniesie.

Wygldajc obiecanej komunikacyi ciskam serdecznie.

Lelewel.

LIST LXXXVL

Joachim do Jana.

Padziernik 1846.

Prawdziwie nierozumiem braciszku, co wyrabiasz. Ta-

ke nagli zapowiadajc, e masz co komunikowa, ja si
zdobyem na zgoszenie si, a ty si kapturnemi losami

pokry. Z ksiciem Montfort stosownie do Twego ycze-

nia zabrana znajomo. Zrazu si zrywao win portiera

dobrze mi znanego, baamuci mi i niecierpliwi, rzu-

ciem bilet i odszedem. Po takich biletowych wizytach

nazajutrz przyszed sam. Wzajemne wizyty wyznam z mj
strony wymuszone, bo trudno mi si od mych zatru-

dnie odrywa. Jego tedy czstsze i zwykle dusza po-
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gadanka u mnie. Poznaem i biedn Demidowow^ ona

zjechaa do Parya i do klasztoru si przeniosa, a on

do Londynu. Dzi znowu jest nadzieja w Bruxelli i nie-

drczymy si. Strcz mu znajomo Worcella. Repu-

blikanizuje on i Ludwik, pociesznie to by byo, gdybym

ich republikanizm mym podpisem powiadczy kiedy.

Co tam Twoje Szwajcary wyrabiaj, przodkuj, daj
dobry przykad, a w Portugalii pociecha, ów Saldanha

w rozmowach ze mn przed 15 laty zawoany republi-

kanin.^) Wywouj co stary Lafayette powtarza, zdaje

mi si z Portugalii wygniedzi si i pocznie respubliki

objawienie. Moe t zabawk ujrzemy. Masz tedy list

polityczny niespodzianie. Felix w Gand na kaligrafa

i umizgi si przeniós, moe te targu dobije z jak po-

san Flandr i uczci j herbowym zaszczytem. Pie-

cztk jego Flamandy admiruj, mianowicie szlacheck

koron, wiedz e kuzyn ksinj de Ligne.

Dziki za egzemplarze kanau, które mi Kaszle do-

stawi. By te tu przez niejaki czas jenera Suchorze-

wski. Widywalimy si, republikanizuje i on z Ch-
dowsk.

ciskam serdecznie.

Lelewel.

^) W Portugalii wybucho w r. 1846 powstanie demokra-

tyczno- republikaskie, które obrao sobie Oporto za rodkowy
punkt dziaania, a na którego czele stanli Sa de Bandeira,

Passaos Banfina i hrabia Antas. Powstanie to stumi ksiae

Saldanha 01iviera e Daun, naczelnik stronnictwa liberalnego

we wojnie przeciw Don Miguelowi.
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LIST LXXXVIL

Jan do Joachima.

Bern, 5 Listopada 1846, Hotel de Musiue Nr. 229.

Duny jestem z odpowiedzi na Twoje dwa listy.

Powielekro razy chciaem Ci odpisa, lecz koleje przez

jakie rai przechodzi przyszo, a nadewszystko cigle po-

wtarzajce si W} biegania w pole, wylge ze zmian tu

zaszych, niedozwoliy tego dopeni. W tj chwili na-

wet, kiedym odebra Twój trzeci list, podobna sprze-

czno mi spotkaa i now tego rodzaju mam teraz

przed oczami, przeto by o ile mona wszystkiemu do-

godzi, ograniczam sie teraz na przesaniu Ci reklamo-

wanych kartek, niemniej liciku, w kórym to sdzie
e byy sekreta, a w kocu i kopi ostatniego, jaki

w tym czasie odebraem od M. Pisa do bd nieba-

wem, moe te zechcesz od siebie co przyczy? Ocze-

kuj wic, chciwy zarazem otrzyma pomyloiejsz wia-

domo co do stanu Twego zdrowia, anieli byy te, które

mnie cigle dochodziy.

Kopia. Kochany bracie! Jake dawno od Ciebie

nikt z familii niemia adnej wiadomoci, bardzo nas

niepokoisz, bo kiedy jedno co si dowie, zaraz udziela

reszcie rodziny. Jakiej radoci doznajemy, kiedy si

dowiemy, ecie przy asce Boga zdrowi. Byam na 11

Wrzenia u solenizanta, ale byy obchodzone u siostry

N.^), bo w domu niemóg pozosta, gdyby za wiele osób

mia, a ani miejsca do przyjcia, i ten rok tak nieuro-

dzajny, e na taki wydatek nie mona si naraa i le-

piej unikn go. Wszyscy s zdrowi, tylko jedna Józefina

1) Mowa o imieninach Prota Lelewela obchodzonych w do-

mu siostry, pani Marcelliny Nosarzewskiej.
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jest cigle narzekajca i mizerna. Tadziu jest dobrze,

tylko go polowanie za wiele mczy, a sucha nie chce,

eby to skutków zych nie miao.

Co rok si wybieram do Ciebie, ale zawsze na wio-

sn jestem saba, dopiero ciepo mnie uzdrawia. Nie-

trac nadziei, jeeli Bóg udzieli mi si i bd moga si

przedosta, to si wybior. Jake bym rada bya uci-

ska Ci, widzie si z Tob kochany bracie. Aleksander

bardzo dawno niepisa tu do swój familii, moe Ty dla

tego zapomniae o mnie i Ty si take popsu. egnam
Ci najdroszy bracie, udziel i starszemu serdecznych

ucisków i pozdrowienia od caej rodziny.

Siostra Marya Majewska.

LIST LXXXVIII.

Jan do Joachima.

Bern, d. 19 Stycznia 1847. Hotel de Musiue Nr. 229.

Bracie! "Wkrótce po otrzymaniu na dniu 25 Okto-

bra listu od Majewskij pospieszyem by z moim, wpra-

wdzie bardzo kusym, adresujc go do D. D., a to jedy-

nie kocem przesania Ci kartek tak zalegych jako

i reklamowanych, nie mniój kopii listu od M., przyczem

domagaem si o kilka sów z Twej strony, by je do-
czy do moich. Nieotrzymawszy dotd takowych, lecz

w zamian wiadomo od Felixa, i czekasz na moj
odezw, wystpuj wic z tym nieco obszerniejszym li-

stem. Nie mog wszake przypuci, aby Ci ów kusy

nie by dorczony. em by w swoim czasie chocia

i taki wyprawi — dobrze si stao, albowiem tutejszy

nowy stan rzeczy tyle mi przysporzy zatrudnie, a mia-

Listy J. Lelewela. Tom II. 16
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nowicie lataniny nieustannej, jaka trwaa a pod koniec

r. z., e byem zmuszony wszelk, korespondency a do

tj pory zawiesi. Tak dalece, e i do Koci i do Adama,')

który mi by o mierci cioci zwiastowa, niewczenij

te byem w stanie odpisa. NB. do Koci wypaliem

komplement, przez który daem jj uczu, i w jj osobie

widzimy t, która zajmie stanowisko po nieboszce. Masz

tedy z niej kompana. Sam nie moesz go zajmowa

jak tylko moralnie, ona z takowego bdzie si wywi-

zywa czynnie. Zobowizaem j te, by mi udzielia

objanie, coby si sta mogo z kartkami przesanemi

na jej rce do P., a na naleganie te mego korespon-

denta do M. kilka sów wyprawiem, i to zaraz po ode-

braniu listu od Felixa. Skoro tylko dane objanienia

otrzymam, nieomieszkam Ci ich zakomunikowa , a tym-

czasem przystpujc do gadaniny, dawnym zwyczajem

ponawiam najprzód moje najszczersze yczenia przy roz-

pocztym ju nowym roku.

Zapewnie Ci wiadomo, e wedle nowego stanu rze-

czy ') niema tu ju departamentów, w których po kilku

czonków sterowao pod prezydency prezesa, jak na przy-

kad w naszym siedmiu, lecz natomiast zaprowadzono

dyrekcye, kada pod sterem jednego dyrektora (system e

ministeriel w republice radykalnj). W miejsce wic
siedmiu mam teraz jednego, a raczj ju drugiego dy-

^) Zmara „ciocia" jost to pani Antonina Netrebska, z do-

mu Cieciszowska. — „Kocia," to pani wyjewodzina Wodzi-
ska, z domu uszczewska. — „Adam," jej brat, pose; u-
szczewski.

^) Szwajcarya przechodzia wówczas bardzo wane prze-

silenie. Jest to chwila utworzenia si tak zwanego „Sonder-

bundu, " który pragn osabi zupenie federacja i samo-

dzielno kantonów jeszcze podnie Jak wiadomo Sonderbund

zosta zwyciony i wze zwizkowy, czcy kantony szwaj-

carskie, wzmocniony.
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rektora, nieliczc w to tymczasowego. Pierwszy mi si
spali ywcem przy zgorzeniu obery, w którój by w cza-

sie swego objazdu zanocowa. Mnie od podzielenia z nim

podobnego losu uwolnia bya sabo. Teraniejszy na-

zywa si Stokmar, znany on jest K. Zaleskiemu i wielu

innj Polonii z Besancon, bardzo on zdaje si by dla

mnie przychylny, wszake bynajmnij z tego zgadn
niemog, co mnie czeka przy majcj si wkrótce zao-

perowa nowj po dyrekcyach organizacyi. Gdyby to

przynajmniej byli zrobili moim dyrektorem owego ze-

garmistrza, z którym to miae cierpliwo dwie godzin

pogada , moebym nie mia powodu do nadmienienia

o tem, lecz na nieszczcie jest inaczej, bo nawet w-
tpi eby on by zegarmistrzem, albowiem tu tego fa-

chu ludzie dalecy s od biedy i wdrowa nie maj
potrzeby. Prosty ouvrier moe tu zarobi do 5 fr.

dziennie. O ile on Ci te naplót, o tyle naga, a mia-

nowicie o kanaach i renomie. Wszake w liczbie tych

garstw jego byo jedno odgadujce moje yczenia od-

wiedzenia Ci, lecz bynajmuij nie zamiar, bom w tym

roku nieby w stanie nawet go sobie uroi, najwicj

com by móg uczyni, to jest skorzysta z ostatnich

chwil dogorywajcego rzdu, by pod ten czas swe zdro-

wie w Twj blizkoci podreperowa. Przypuszczaj, e przy

nowo zaprowadzonym porzdku rzeczy, co do mnie sta-

tu quo pozostanie. Bdzie wielka kwesty a, czyli znajd

podobn atwo otrzymywania urlopu, jak to dawnij

bywao? Wszake na chci doprowadzenia mych ycze
do skutku zbywa niebdzie; lecz czego najwicej si

obawiam, to tego, eby skutki z przodkowania przez

Szwajcarów niestauy mi na i)rzeszkodzie. Oj braci-

szku ! wierzaj mi, e oni sobie le ciel , a gorzj jeszcze

sprawie ogólnej. Przyzwólcie to jest, aby wolny repu-

blikanin nie sowa i przekonania, lecz odgróek i mie-

cza dla dogodzenia swym wasnym potrzebom tak sze-

16*
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roce uywa. Ale ludzie s ludmi i by nimi nieprze-

stan, masz tego ohydny przykad na swj bruxelskij

Polonii. Podobno, em mia racy, nie mie do nij

wielkij inklinacji, ale zostawmy ich sobie.

Nieprzypominam sobie, czym Ci mówi, e mnie do

wód w tym roku wypdzia bya róa, na któr ciko
chorowaem. Wbrew zatem mojemu przekonaniu prze-

bywa musiaem po 6 godzin na dzie w wodzie ciepj,

lecz podobno z tego nie wiele byo korzyci, gdy
wkrótce po tern zachorowaem by mocno na febr. Bogu

dziki od tj pory cztery miesice mija, jak mi zdro-

wie dopisuje.

Jelim moe nie podzikowa dotd za przysanie

mi gipsów i Twych publikat, dopeniam to teraz z oznaj-

mieniem Ci, em wszystko wedle zapowiedzianego Ci

planu mojego od dawna w mym salonie urzdzi, z t
rónic, e gips, to cenne dla artysty dzieo, dosta si
nad kanap pod portreciki rodziców, a to z powodu

waciwszego wiata. Za nad biblioteczk starannie

oprawn, oraz zatytuowan: „Zbiór wyda Joachima

Lelewela poczwszy od r. 1831," wznosi si jego portret

sztychowany, wyjty z Pologne illustre. Pod

nim wisz tablice monety polskij ukolorowane i w ramki

oprawne. Nad portretem zawieszony jest obraz grobow-

ców królów polskich, uwieczony laurem zielonym, z po

nad tego po bokach spadaj dwa koce szaty, alias pasy

koloru czerwonego, na jednym z nich odbija si orze

biay formy Jagieloskij, na drugiej za pogo. Co si

tyczy podstawy tak utworzonój kolumny, a na którj

biblioteczka na zielonem suknie spoczywa, ta przedsta-

wia drewniany antyczek , wasnemi memi rkami w cza-

sie mj saboci zbudowany. Gówn jego ozdob s
dwie framuki, a w nich figuruj Arlekin i Pierrot na

znak, e mi do tego zbioru brakuje dzieka o monetach

baznów (monnaies des fous). Ale co to za
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fatalitas do Twoich wydawców si przywizaa? Po-

trzeba aby oni z koleji waryowali, ^) a Ty eby przez

to musia straty ponosi. Moe wreszcie napity podo-

bnj koleji nieulegnie, i moe te aby raz natrafisz w nim

na takiego, co ci nieda powodu ani do strapienia, ani

t do uszczerbku z Twej strony: tego ycz z caego

serca.

e by z Montforta niezupenie niekontent, cie-

szy moie to niemao. Có to zmusio Demidowow by

si do klasztoru udaa? Tene sam portier, który by
z pocztku biletowe wizyty od Montforta odbiera i z swój

strony mu Twoje zanosi, jednoczenie pozbawi by t
i Gouchowskici sposobnoci widzenia Ci. Oboje mu-

sieli si ode drzwi zwróci, nastpnie oparli si tutaj,

on sam zacliorowa by i z tego tytuu przesiedzieli tu

wicj dwóch tygodni.

Czy niewiesz przypadkiem, gdzie si podziewa ten

baamut Korzeniowski? Wystaw sobie, znowu mi by
swój zegarek do reperacyi nadesa, i to jeszcze w mie-

sicu Lutym. Odzywaem si do niego w par miesicy

potem, skoro tylko zegarek zosta wyreperowany, lecz

ani sowa od niego dotd niemog si doczeka, a z tym

jego klejnotem tylko mi kopot. Szulc do mnie pisa

pod dat 25 Lipca, jest on cigle w Kairze, dokd przy-

bywszy po swej katastrofie w Acre i wyjciu z lazaretu

bejrutskiego, zaraz da posuchania u Ibrahima. Gdy

mu tego odmówiono, natychmiast sub porzuci. Sue
tu wiernie tym lub owym bisurmanora! Wszdzie si

oni ustroi umiej. Feliks przyzna mi si jeszcze w mie-

sicu Maju, e mu si romanse nieudaj, i e mu po-

dobno trzeba zosta starym kawalerem. Jake póno si

z sob obliczy. Teraz narzeka on na sw kuzynk

^) Odnosz si te sowa do Straszewicza i pani Stefaskiej.
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ksin, de Ligne, do którój go jego kuzyn ksi Ja-

bonowski zarekomendowa, e mu ona na dwa ju jego

listy nie raczya nawet odpowiedzie. Na pokonsolo-

wanie pol mu w tych dniach 50 franków. Co si

tyczy medalu, dotd na amatora nie znalazem, a z moim

jedynym podpisem niewarto si zgasza. Kleczyskiemu

licik przesaem bez zwoki, ju on si z L a u s a n n e

wyniós podobno do M o r g e. U Jundzilów spotkaem

jego poowic, niepocieszna. NB. Jundzi trzyma im

dziecko do chrztu.

Przed niejakim czasem pojawili si tu byli Rymar-

kiewicz i Gregorowicz, przybywali od swego mistrza

Towiaskiego z nad jeziora Zurich, gdzie jak mówili,

wiele Polonii obu pci znaleli. Nie zdaje mi si by byli

ze mnie kontenci, albowiem odpowiedziaem im na to,

e zapewnie A. G. spotka tam musieli Ale po co to

Suchorzewskiemu republikanizowa z Chdowsk? jakby

ku temu usposobieniu jego poowicy nie wystarczyo?

Przychylnym Tobie, a mnie znajomym Belgom pikne

ukony zasyam, ciskajc i pozdrawiajc Ci serdecznie.

Z upragnieniem Twych wyrazów oczekuj

Jan.

LIST LXXXIX.

Joaeiim do Jana.

12 Lutego 1847.

Od kilku dni braciszku pracuj nad wyadowaniem
niniejszego do Ciebie. Korzystajc z przerwy w mj
robocie spdziem cokolwiek zalegych listów w róne
strony i ostatecznie do niniejszego si wziem, który

niejakiegokolwiek wymaga przygotowania, wyczytaem
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i pokopiowaem sowa nieboszczki. Zatrzymawszy sobie

kupon do mnie stosowany, zwracam Ci twój. List z 6 Pa-

dziernika przywióz Zabocki, przesyam Ci kopi, bo

puszcza w podró orygina przyczyniao by Ci kopotu

i roztargnienia przy rzadkich naszych komunikacyach.

Zaczam do du kartk do dalszego przesania, bd
mieli co czyta. Nie powtarzam co w niej nagryzmoli-

em, odczytasz sobie.

Chocia twierdzisz, e Szwajcar zegarmistrz naga,
z tem wszystkiem tak on to bez pretensyi dobrodusznie

opowiada, tak pochway i uwielbienia szpitalu bruksel-

skiego z którego by wyszed, a którego urzdzenie

trocha znowu moe eksagerowa, jak i sw z Tob zna-

jomo. Wiele to jednak jest ludzi na wiecie, co si

z nami znaj, a my dobrze o tem niewiemy. Co do

kanau, zdaje mi si, e mi sam kiedy napomkn, e
zaczynaj. Szwaj cary si gubi twierdzisz, gubi si

i Francuzy, Niemcy i nasi. Bo skoro komplet trzech

daje obskurantom otuch, aby pokn Europ, to nie-

bezpieczestwo jest wszdzie. Moe tam bdziesz strze-

la na Austryaków i Moskali. Czy tylko macie tam

strzelne achmany, które prochem bawenianym zowi.

Nasz chemik Kopczyski tej amunicyi Szwajcarom do-

starczy, mam na stole jego próby. Jak widz niezbyt

jeste w dziennikach zatopiony. A to Pelouze zdajc

raport z dowiadcze artyleryjskich, powiedzia: „Kilka

ryz papieru, kilka godzin czasu, przyzwoita niezbyt wielka

doza kwasu saletrowego, dostarczy amunicyi na dni kilka

armii stutysicznj." Nie czytasz te i wesoych dzien-

ników, dowiedziaby si z nich, e Demidowowa biedna

z klasztoru wysza i jest prima donna w wesoym
Parya wiecie. Udaa si wprost do papy Mikoaja,

a ten jako gowa kocioa da rozwód, nakazawszy De-

midowowi rocznie wypaca onie 200,000 fr., zwróci

milion za klejnoty i nigdy si nieznajdowa tam, gdzie
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bawi Jejmo. A czy si kto tam niemieje z powodu

twego przystrojenia cian, o jakiem mi piszesz, ow bi-

blioteczk. Masz tam pod rk w Z Uri eh (o czem

pewnie niewiesz) H. F. Handschuha, tomacza niemie-

ckiego mej Histoire de Pologne. Tumaczenie to

piknie drukowane z atlasem, kupiem je sobie, kosztuje

tu 16 franków; kompletuj t niemieck cz, któr Ci

posaem. Kiedy Ci tyle idzie o monety bazeskie,

przeznaczam dla Ciebie egzemplarz, który odoyem dla

biblioteki londyskij, britisi museum, a przesa-

nie opóniem, z innemi kiedy otrzymasz.

Feliksowi rzeczywicie teraz z Flondrami dobrze, ma
odu 45 franków, a mniej paci za mieszkanie i smaczn
straw. Co tedy ma swego i z lekkij pracy, to na stroiki

i umizgi wyda, ale prawdziwie plugawy, e niemyli aby

cho kilka franków kredytorom swym przesa.

Z czegó Szulc w Kairze yje, czy wróci do Europy ?

Kleczyski wyniós si zLauzanny bo zosta druka-

rzem w N e j o n , to tam gdzie blizko, i dotd musi by
tam, boby to za rychy by koniec drukarni jego.

Z bruxelskich anegdot, wstrt ma pióro opisywa

brudy i deprewacy, dopóki gono na jaw niewyjdzie!

Nadmieni Ci tylko o przygodzie Konstantego Zali-

wskiego. Jak zwykle dla zabawy dugów niepaci.

Przyciniony procesem o dug 400 frankowy, stroni przed

prise de corps, ale si zdarzyo, i chykiem z ka-

wiarni i gry wychodzcego h u i s s i e r i policiant za ko-

nierz chwycili, do gotowej karetki zaprosili. Skwierki.

Kae si wozi do prezesa trybunau, który mu yczy

aby si z wierzycielem uoy; do wierzyciela, który od-

sya go do swego adwokata; do adwokata, który prawnie

objania, e niezostaje tylko i sum i koszta prawne nie-

zwocznie wypaci. W cigych lamentacyach na niedo-

statek, i jak nieszczliwa Polska w jego osobie przela-

dowana, prosi aby móg by zawieziony do bankiera Mes-
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selin, który moe mu potrzebn pokredytuj sum.
Powióz go tam huissier. Biedny Konstanty, zawsze

w asystencyi dwóch urzdników, wyciga z kieszeni

mandat a vue na 3700 fr. , które mu Messelin wy-

paca. miech obecnych, a Konstanty skwierczy, wiele

si naley? 400, kosztów prawnych 750 i za karetk

czyli objazdówk. „Bierzcie! bierzcie! brigands, voleursI

etc." Bior, miej si, Konstanty do domu pieszo

wraca. Nazajutrz cae rano wyszed uy wiata. Go-

spodyni izby oporzdza i postrzega w kcie brudn nie

w miejscu koszul, chce j przenie, a tu sypi si

bankoeetle. Przestraszona oblicza i znajduje 2900 fr. Na-

zajutrz gospodyni wsiada na niego: masz, a za tyle mie-

sicy niezapacie! To nie moje, to wity depozyt, wi-

zienie by mi czekao, gdybym ruszy. Ale ona naciska.

„No masz, masz, bierz, z naraeniem siebie naruszam de-

pozytu, pac Ci. Wnet wchodzi Gordaszewski upomi-

najc si o sto poyczonych od bardzo dawna, gdy wie,

e od Messelina wzi swe pienidze. Nie wypaci. Oh
eby tylko na takich koczyo si facecyach. Do tego

na teraz.

ciskam serdecznie.

Lelewel.

LIST XC.

Joaciim do Xawerego Siekierskiego,

inyniera w Bern.*)

Bruxella, 6 Maja 1847.

Szanowny Ziomku.

Wprawdzie nic zego niewypado z tego, ecie za-

miast wprost do mnie, strzelali to do Jastrzbskiego to

*) Jan Lelewel umar 9 Kwietnia r. w Bern. Z tego
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do Nakwaskiego, ale zdarzy si mogo, nie z powodu

tego ptaszka co si wrazi, znany on niedopiero, ale z opó-

nienia. A gdyby Jastrzbski by w podróy wielotygo-

dniowej, co mu si zdarza, co za opónienie, ale zawsze

bymy si znaleli ! A ja niewiadomy ani Waszych tytuów,

ani adresów, ani pobytu. Zawszem sdzi, e Kruszyski

w Lausannie i dotd mi si marzy, e tylko tymczasowie

w aobnem Bern. Rozwaywszy przez dzie wczoraj-

szy inwentarz, spiesz z meoi yczeniem i opini.

yczybym mie z Nr. 3. 7. 8. 12. 33—41.

Z ksiek Nr. 36 — b. e. h. dajcie do bibliotek

miejskij po jednym egzemplarzu: Histoire de Po-
logne, Etudes numismatiues, Antiuit de

Pologne, Rapparition i Courone de Pologne.

Reszta Nr. 35. b—h moe na miejscu pozosta, zróbcie

co chcecie. Z caoci od Nr. 1 do 35 niewiem co brako-

wa, mog zosta przysane tu do skadu, jakie mam bd
z wasnych, bd z ofiar dla bibliotek przyszj Polski.

Bielizna i garderoba sprzedaniem bodajby niewiele

przyniosa, lepiejby moe uyt bya na potrzebnych.

U nas tu dosy takich przypadków i u Was pewnie si

wydarzaj. Wreszcie róbcie z tem, co si Wam najle

piej zdawa bdzie. Zawsze wypadnie przesa co do

Bruxelli i transport opaci. Trocha mnij, trocha wi-

cej, w miar adunku. Jeli wic z owj bielizny i gar-

deroby wartoby co byo przesania, to mona by byo
wraz z Nr. 12 do adunku przyoy, a co tu dojdzie,

bdzie poytecznie uyte. O tem wszystkiem lepij mo-

ecie sami zadecydowa. Czy warto przeday, czy warto

transportowj opaty etc, wymiarkuj ecie naocznem oce-

powodu jest pisany powyszy list do Xawerego Siekierskiego,

który byl wykonawc woli zmarego. Blisze szczegóy znaj-

dzie czytelnik w póniej pomieszczonym licie Joachima do

Prota z 13 Maja 1847 roku.
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nieniem. Co do instrumentów, Nr. 5. niech u Was zo-

stanie. Który mie pragniesz Szanowny Ziomku, we so-

bie niemylc o opacie, a jeli koniecznie chcia co

kompensowa, przyó to do monumentu. O to jest

wszystko, co pokrótce nadmieniam, jak mi si zdaje

i czego sobie ycz. Biegy handlarz Siekierski najtra-

fniej osdzi, jak postpi.

Czy kiedy Szanowny Ziomku nie zajrzysz tu do Bru-

xelli? Dwarazymy si widzieli, zacóbym niemia Ci
w mej pustelniczej infirmeryi po trzeci raz uciska?

Sdziem, e na objanienia i instrukcye tj kartki

papieru niestauie, a to wszystko si w niewielu liniach

zamkno. Skopocona ma gowa krótko si tomaczy,

ledwie nie ledwie na niewiele stron zdoby si moe.
Wzajemnem mi sercu polecajc przesyam uprzejme y-
czliwoci, pozdrowienie i suby.

Lelewel.

Ale, ale, owe familijne korespondencye, opiecztowane

jako vieux papier, prosz w adunek zaczy.]





KORESPONDENCYA

JOACHIMA
Z BRATEM

PROTEM LELEWELEM
W R. 1808 I OD ROKU 1841 DO 1861.





LIST XCL

Prot^) do Joachima,

18 Czerwca 1808.

Wzgldem Twoich manuskryptów jeszcze nic nie

^) Prot Lelewel, modszy brat Joachima, urodzi: si

w r. 1790 w Warszawie, nauki pobiera razem z starszym bra-

tem w Collegium nobilium ksiy Pijarów. Po ogoszeniu ksi-

ztw a Warszawskiego pracowa w biurze ministra spraw wewn-
trznych, uszczewskiego. Z tej wanie epoki pochodz powysze
listy. W r. 1809 wstpi do trzeciego puku piechoty i odby
kampanie w r. 1809, 1812 i 1813, w kocu przy boku jeneraa

Henryka Dbrowskiego. W odwrocie z Moskwy uzyska przy

przejciu Berezyny krzy zoty virtuti militari, a w bitwie pod

Lipskiem order legii honorowej. Po opuszczeniu suby woj-

skowej osiad na wsi w odziedziczonym po ojcu majtku Woli

Cygowskiej w Stanistawowskiem. W r. 18"^5 posowa na sejm

z powiatu wgrowskiego. Na wsi zebra znakomit bibliotek

i troskliwie, jako cenne relikwie, przechowa wszystkie rko-
pisma brata Joachima, jak i ca korespondency. W roku

ubiegym ogosi w Styczniowym i Lutowym zeszycie Biblioteki

Warszawskiej: „Wspomnienia moje o dziaaniach wojennych

korpusu pod dowództwem generaa Jana Henryka Dbrowskiego

w r. 1813." Wspomnienia te napisa by dopiero w roku 1877

z powodu dziea, w którem nieuczczono dostatecznie pamici

wielkiego wodza i patryoty, jakim by genera Henryk D-
browski.

Prot i Joachim Lelewelowie pozostawali z sob od naj-

pierwszej modoci w ywej korespondencyi. Ogoszony w roku
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zaszo. ^) Namówiem Bentkowskiego i poda drugie

pismo do ministra spraw wewntrzny cli, proszc albo

o pozwolenie druku, albo o zwrot manuskryptów. Nic

niewiem teraz co si dzieje i chobym chcia to nic nie

poradz. Trzeba czeka rezolucyi, któr wyda pan mi-

nister na ostatni not. Spodziewam si jej za trzy dni

najdalej, gdy takim trybem idzie w biurze podug nu-

ubiegym lazy tom listów Lelewela zawiera w bardzo znacznej

czci listy do Prota i^isane. Tam te powinny byy zosta

wydrukowane i te 4 listy z r. 1808, które tutaj dopiero zamie-

szczamy. List 57, 63 i 64 w tomie I. odnosz si do teje samej

sprawy druku rozprawy Lelewela o Bohuszu, o jakiej i w ni-

niejszych listach mowa. Odsyamy tamdot%d naszych czytel-

ników.

I po wyjciu Joachima z kraju nie przerwaa si ta ko-

respondencya, ale zbiór listów od r. 1833 do r. 1841 zagin.
Dla tego w niniejszym zbiorze podajemy tylko korespondency

od r. 1841 zaczwszy a do mierci Joachima.

1) Ksidz Ksawery Bohusz wydal w roku 1806 w War-
szawie rozpraw: „O pocztkach narodu i jzyka litewskiego,"

w której wywiód Litwinów od Herulów. Praca ta, napisana

bez adnej znajomoci krytyki historycznej, spowodowaa mo-
dego Lelewela do wystpienia. W r. 1808 wyda we Wiluie:

„Rzut oka na dawno litewskich narodów i zwizki ich z He-
rulami, a jednoczeaie przygotowa ostr krytyk na Bohusza,

a razem i na Schloezera z powodu jego dziea o Nestorze.

Rozprawy te przesa do Warszawy bratu Protowi, aby wyje-

dna dla nich w cenzurze, nalecej do wydziau ministra spraw

wewntrznych, przy którym pracowa Prot, pozwolenie druko-

wania. Spodziewa si szybko pomylnej rezolucyi zwaszcza,

e sprawa zaleaa od ministra uszczewskiego i Jana Cieciszo-

wskiego, obydwóch powinowatych Lelewelów. Przecie wzgldy
na szanowanego powszechnie Bohusza, którego „herulskie ma-

rzenia" byo ostro skrytykowane, sprawiy, e cenzura stawiaa

trudnoci i dopiero w roku 1809, gdy Joachim Lelewel ju by
w Krzemiecu, wysza w Warszawie: „Wzmianka o najdawniej-

szych dziejopisach polskich i uwagi nad rozpraw ks. Bohusza

o pocztkach narodu i jzyka litewskiego."
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merów. Wierz mi-, i ladbyra jaknajprdzej i najlepiój,

ale niewiem sposobu. Mówiem dawnij panu ministrowi

(uszczewskiemu); on odpowiedzia, i trzeba czeka pana

Jana (Cieciszowskiego), który niewiem kiedy przyjedzie.

Bd spokojny, spodziewam si, a waciwie pewny jestem,

e drukowa pozwol.

LIST XCII.

Prot do Joachima.

10 Grudnia 1808.

Niepotrzebuj Ci ju nic donosi o Twych dziekach.

Pan Jan Ci do obszernie napisa, dodaj tylko to, co

mi pan Jan mówi, a czepio w swym licie nie napisa:

„Ju to gdyby cae pismo byo tak napisane, jak koniec

jego, byoby uszo, ale e zawsze i najniewinniejsza kry-

tyka moe mu zrobi nieprzyjació."

LIST XCIII.

Jan Cieciszowski do Joachima.

Mój Panie Joachimie Dobrodzieju! Dwa Twoje dzieka

dane do druku na rce Bentkowskiego, przyszy do

biura pod cenzur, odda mi je uszczewski i zleci

przeczyta. Z tym wikszym interesem je czytaem, e
Twoje. liczna jest rozprawa Twoja o Kadubku, po-

strzeenia prawdziwe, szczliwe i nader interesujce dla

Polaka. Drugie dzieko s uwagi nad dziekiem Bohusza.

Listy J. Lelewela. Tora II. 17
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Niebdc uczonym jak Ty, kochany mój Panie Joachimie,

co do rzeczy niemiabym Ci adnych uczyni uwag,

tylko co do stylu. Tandem to Twoje dzieko jest kry-

tyk. Krytyka jeeli ma by uyteczna, powinna konie-

cznie na sobie nosi to pitno grzecznoci, ten styl uj-

mujcy, eby nawet ten, którego si krytykuje, obrao-

nym nieby. Inaczj stanie si zupenie nieuyteczn,

robi nieprzyjaciela krytykujcemu w autorze, robi nie-

przyjació w tych wszystkich, którzy pierwj z upodoba-

niem dzieo skrytykowane czytali. Nakoniec u bezstron-

nych nie czyni wraenia, bo si uprzedzaj, e jaki ro-

dzaj namitnoci prowadzi pióro piszcego. Mój kochany

Panie Joachimie wierz mi, gdybym Ci mniej kocha,

niemiabym Ci tych uwag robi, ale mi chodzi o to,

eby sobie niepotrzebnie nieprzyjació nienarobi. Daruj

mojej szczeroci, a wierz, e mnie los Twój równie jak

wasny interesuje. Vale et me ama.

LIST XCIV.

Joaeiim do Jana Cieeiszowskiego,

1808.

Odebraem list i uwagi WP. wzgldem krytyki mojj

Bohusza, winienem za t przyjacielsko i przychylno

zanie Mu winne dziki, ale dozwolisz WP. wzajemnie

i mnie wynurzy zdanie swoje. Bybym bowiem zaspo-

kojony, gdyby cenzura mi powiedziaa, e pisemka tego

dla tj lub owj przyczyny drukowa si niegodzi; gdy

tego atoli niemoe zdaje mi si powiedzie, gdy ani to

przeciw rzdowi, ani przeciw religii jest pisane, ani t
tak satyrycznie ani uszczypliwie godn osob si wysta-
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wia, czyli sowem zda mi si nic niema przeciw oby-

czajom nawet. Krytyka powinna nosi pitno grzecznoci,

to prawda, lecz na to mi si godzi prywatnie midzy
nami powiedzie, e dzieo to noszce na sobie pyszn,

dziejopiszcej rozprawy cech, jest pisane tak, jak przed

kilkuset laty pisywano. Niechc si chlubi z wiadomo-

ci jakich naby mogem, ale oddany dotd jedynie kry-

tyce dziejopisarskiej z dzie francuzkich, angielskich, a na-

dewszystko w tem przodkujcych niemieckich, staraem
si pozna bezstronno i praw krytyk. Nieposunem
jj do skeptycyzmu, ale staram si way rzeczy i wy-

dobywa nie domysy, lub z pewnych rzeczy równie pe-

wne wnioski, ale prawd jedyn, jaka by moe. Jedynie

temu oddany, by moe, e w pracach moich temu nie

odpowiem, atwiej jednak tego dokona w krytyce. Roz-

prawa za Bohusza jest zupenie krytyki pozbawiona,

ledwie niepowiem nie warta oka dziejopisa. Tego jednak

w krytyce dla opinii wyrazi mi si nie godzio, ale wy-

zna musz, e i te pochway którem uoy nadto mnie

kosztoway, bom do nich przymusza si musia i z wielk

prac ostrych artów unikaem. Wedug tedy mego

przekonania nadto grzeczny wzgldem Bohusza jestem.

Widziaem si za obowizany pisa te Uwagi dla

tego, i wiem, e wiksza cz rodaków wicj za Bo-

huszem bdzie, ni za mn. Chciaem tedy w uwagach

moich sabo krytyki Bohusza wytkn, i to za konie-

cznie potrzebne uwaaem. Wiem bardzo dobrze, e i na

moich Litwinów gotuje si surowa, a moe i szyderska

krytyka, wiem to bardzo dobrze, czekaj tylko tych

uwag przeciw Bohuszowi. Jakakolwiek ona bdzie, bynaj-

mnij mnie nieobrazi, ani jak nieprzyja zrobi, bd
owszem kontent jeli bdzie sprawiedliwa, poznam bowiem,

e prace moje z uwag czytaj. W literaturze grze-

cznoci nie znaj. Bohusz polszczyzn weterana Ko-

pczyskiego w Dodatku do ustnej i pimiennj
17*
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mowy*) dosyt \v}^zjdz.l, a dla tego syszaem yje

z nim w przyjani i Kopczyski w gazetach na to mu
odpisa. Szczliwe rzemioso, o którem sami rzemie-

lnicy sdz. aden te autor krytyk obraonym by
niepowinien, i niegodzi si jemu stawa si krytykujcego

nieprzyjacielem, jeli ma do uczonoci pretensy. Idzie

za o rzecz najwiksz, e sobie narobi nieprzyjació.

Czowiek bezstronny bdzie umia way i postrzega

rzeczy, a na sobie dowiadczaem, e po przeczytaniu

dziea, które mi si najlepszem wydawao i które ubó-

stwiaem, kiedym jego krytyk pozna, znalazem w niem

bdy i krytyk nie wzgardziem. Jeli wic mam si

odda literaturze i w niej ycie trawi, o literackich

przyjació (eby saw moj roznosili) dba niepowinie-

nem. Powaam Bohusza jako urzdnika, jako godnego

praata, niewiadomu jego jalo literata, jako czonka

Towarzystwa Warszawskiego Przyjació Nauk, jako autora

wytyka mi si godzi. Wicej co znaczy w wiecie uczo-

nym Schloezer ni Bohusz, a sroj przecie bdy tego

szanownego Niemca omieliem si wytkn, ni Bohusza.

A przecie uwagi moje zasuyy na pozwolenie druko-

wania, za có ma by Bohusz od tego wyjty ? Z wdzi-

cznoci i czu wdzicznoci przyjmuj WPana prze-

strogi, ale niemog przenie na sobie, ebym dzi mia
Schloezera razi, a bi czoem Bohuszowi. Jeli wic

cenzura pozwoli drukowa, upraszam aski odda pod-

pisane przez mego brata Bentkowskiemu, jeli za nie,

mój brat moe uwagi te spali Moe si to bdzie

WPanu zdawa uporem, literackiej gowie w tj mierze

wybaczy naley, i

1) Ksidz Bohusz vystapil: w tyme samym r. 1808 prze-

ciwko Kopczyskiemu w dzieku pod tytuem: ^Dodatek do

ksiki Kopczyskiego, p. t. Poprawa bdów w ustnej i pisHnej

mowie."
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Wyznam, em si dugo waha z drukiem, ale kie-

dym si decydowa, jeszcze mi trudoiej decyzy od-

mienia. Prosz tymczasem o wybaczenie, e tylu bre-

dniami zajmuj i po dugij rozwadze prdko tak, bez

adu, bez uwagi i zdania spisuj, prosz o wybaczenie.

LIST XCV.

Prot do Joachima.

21 Kwietnia 1841.

Od ostatniego listu Twego z daty lipcowej r. z. nie-

majc od Ciebie adnj wiadomoci niepomau smuc
si,^) gdy nieprzypisuj tego zaniedbaniu, wic inne

przeciwnoci na myl nasuwaj si. Wszake tyle jest

ich na wiecie, i to te jest wanie powodem, e i ode-

mnie tak rzadko listy odbierasz. Ju Ci to zkdind
wiadomo by musi, e prac Twoich dawnych ani w wy-

daniach odnawia , ani nowo publikowa w wielkiem pa-
stwie niewolno, wic tu kroki ku temu zrobiono. Ma

1) w listach poniej zamieszczon}'ch uywaj tak Prot,

jak i Joachim rodków ostronoci, któreby zabezpieczay Prota

przed przeladowaniem rzdu rosyjskiego, który surowo kara
za utrzymywanie jakichbd stosunków z eniigracy. Ztd Prot

pisze czasem jak gdyby kobieta, podpisuje si cyframi ony J. S.

(Józefa lska). Joachim take pisze nibyto kobieta, o sobie

mówi „stary," albo „moja stara baba" i t. p. Listy te szy ju
to na rce p. Mickiewiczowej w Krakowie, która w listach

bywa wspominan jako „pani Eliza," siostra E," albo „siostra

z Krakowa," ju to przez Pozna, na rce p. Fijakowskiego,

zaufane .,0 hr. T. Dziayskiego, ju to na rce hr. Macieja

Mielyskiego, lub innych przyjació.
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by naprzód kontynuacya zbioru praw litewskich, który

przed laty lOciu in 4to wychodzi zacz, a nastpnie

prace wasne autora, wedug wiadomego yczenia jego.

Z tych prac co si§ odczyta i uoy nieda, nm by do

rk autora zoone, dla zrobienia przez niego samego

uytku, i to jest wanie reszta tego co byo w paczce

in 4to. Z publikat tedy moesz si spodziewa zasiku,

kiedy ja na rachunek zacignitego tak dawno dugu
ledwo sto talarów na ten raz przesa Ci mog. Nu-

mizmatyki Twójj dotd niewidziaem. Szczliwiej do-

szy mae monety baznów. Zapewnie masz ju przed

sob wydanie modego Bandtkiego o monetach i Edwar-

da Raczyskiego o medalach, wic propozycya Twoja

w czci zicia si. W naszym polskim wiecie dru-

kuj a drukuj, lecz powiedzie mona, e miejsce druku

stanowi o wartoci rzeczy. Zapewne te pisma jedne

same, drugie w anonsach pism publicznych, chocia z ty-

tuów was dochodz. My tu po staremu w naszych do-

mach, yje wszystko co yo w Twj pamici. O Two-

jem rodzestwie i ich rodzinach mam wiadomo, e
wszyscy s ywi i zdrowi, e i najmodsi Ciebie ju ko-

chaj. Obym podobnie o Was i o waszem przeznaczeniu

mie moga wiadomo. Dziesity to rok niedaleki ko-
ca , a zawsze nadzieja. Równie dawno nie mielimy

o Twoim modszym bracie wiadomoci, czy zdrów i jak

mu si powodzi. Przyjm najszczersze ucinienie.

J. S.

N. B. D. E. Fr. zawiadamia, i paczka sub sig.

N. N. w Grudniu 1835 P. Elizie oddan bya, Eliza w do-

mu przy mu mieszka zniewolona.

Kopia przesania.
Pozna, 25 Maja 1841.

Powierzony mi skarb narodowy, rkopisma W. M.

Pana Dobrodzieja do wynalezienia zupenie pewnj oka-
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zyi u siebie zatrzyma wol ; ^) przesaem dla Niego

100 tal. przez bankiera, w krótkim czasie wyliczone

zostan , list za, który im towarzyszy, tej jeszcze prze-

eranie niedowiadczonej sposobnoci powierzam.

cz wyraz wysokiego powaania.

LIST XCVI.

Joaeiim do Prota.

25 Stycznia 1842.

Poniewa ju niesychanie dawno z mj ekskursyi

niepisaem, o co milczca siostra E. moe si uskara,

a zatem przy nowo wybiegym roku jej samj jak

i powinowatym bliszym me czue yczenia przesyam.

Troszcz si przedewszystkiem o ycie, zdrowie caj ro-

dziny, a potem o powodzenie.

Stary zawsze sobie jednostajny i niewiele jest o nim

co pisa, odek ma dobry, gowa go nieboli, sypia a
nadto wybornie, tylko chucha w palce gdy mu zimno,

ata swe achmany gdy si rozedr, a suche bóle z wie-

kiem coraz mu wicój doskwieraj.

Mia on niepospolit zabaw z Felixem. Historya

Felixa jest taka: Z podróy swój po Szwajcaryl, gdzie

1) Dopisek ten jest zrobiony przez osob, na której rce
szed ten list. Prawdopodobnie byl t osob hr. Maciej Miel-

yski, bo z listu LII (str. 149) dowiadujemy si, e hr. M. M.
przysa Lelewelowi wspomniane w niniejszym dopisku 100 tal.

Te sto talarów narobiy duo zego, Lelewel si obrazi (cf. list

XCVII), pienidzy nis chcia odebra, bo niesusznie zupenie
posdzi hr. M. M., e mu chcia wsparcie nadesa, gdy te

pienidze pochodziy od Prota, jak si z listu XCVIII dowia-

dujemy, a hr. 31. M. by tylko porednikiem.
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przyjaciók zostawi, zatrzyma si w Beauyais.^) Ztd
za porednictwem innj przyjacióki, dugo, dugo ze

Szwajcark czue listy wymienia, oczywicie sam nie-

pisywa, pisywaa za niego Beauvaisienne. W Beauvais

przytem zacign si do domu kupieckiego na sklepowe

usugi. Byli to kupcowie bogaci i przeznaczali znaczn

cz fortuny modj wychowannicy. Wyciowanniczka

z Felixem podobali si sobie. „Ah! bo mi kochaj

wszdzie, mówi Felix, umiem si podoba." I Bóg wie

coby z tego byo, czy to z owej ze Szwajcark kores-

pondencyi, czy to z codziennego widywania si z wycho-

wanniczk, gdyby si bya nie stuka szklanka. NB. Do
szczcia, jakie si pleto Felixowi w Beauvais, prócz

znanej wiatu rangi,'^) znalaz si krzy honorowy i au-

tentyczne na to akta, czego, cho mi to dokadnie opo-

wiedzia i okaza, uieumiabym tu opisa. Cobd stu-

ka si szklanka wychowanniczce mia. Zaleca si do

uij modzieniaszek modszy, a moe i nadobniejszy od

Felixa, i zapewne z fortun, ale e miejscowy a przeto

pospolitszy, Felix en q u a 1 i t d'e t r a n g e r , domo-

wnik, czu e zyskiwa preferency. Modzieniaszek

miejscowy widzc strapienie wychowanniczki owiadczy
e wyszuka ijodobniusiekij , albo i pikniejszej szkla-

neczki, aby strat zastpi. Wychowanniczka stanowczo

odpara, e nieprzyjmie. Obserwowa to Felix i nic nie-

mówic po niewielu dniach adn szklaneczk kupiwszy,

upatrzy pogodn por i w hodzie zoy. Bya przy-

jta i z czuoci zachowana. Niemay czas upyn,
gdy niespodzianie wieczoru jednego oba u wychowanni-

1) Beauyais, miasteczko fabryczne we Francyi, w depar-

tamencie Oise.

2) Felix lski, o którym tak czc8to mowa w korespon-

dencyi z Janem Lelewelem, brat pani Protowej, byl kapitanem

w 5tym puku piechoty.
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czki byli, szklaneczka na jaw wylaza i wychowanniczka

swoje ukontentowanie i wdziczno dawcy objawia. Nie-

zmieszao to do koca koa bawicpgo si. Ale mo-
dzieniaszek miejscowy tknity tem, znalaz ciwil, e na

ustroniu o honorowj satysfakcyi przebkn. Felix nie-

odmówi i na miejscu godzina i miejsce umówione. Na-

zajutrz tedy strzelali si. Modzieniaszek zosta ranny.

Po czem po przyjacielsku si uciskali. Rana bya do
cika. Dni kilka mino i byo spokojnie, wychowanni-

czka nic niewiedziaa , ale po kilku dniach jeden z po-

wanych przyjació FeliKa szepn mu do ucha, e le-

piej zrobi, gdy dla bezpieczestwa opuci Beauvais, bo

prokurator królewski zamierza mu proces wytoczy. Fe-

lix uwierzy i niezwocznie si do Londynu i)rzeuió.s.

Owo tu bieda. Wychowanniczka i Szwajcarka na zawsze

zaponmiane. Resursa do utrzymania si niesychanie

skpe, kompania do zabawy róna, zarobek trudny, do-

rywczy i niepodobny ; broszerstwo, politurowanie mebel-

ków, toczenie cylindrów do zegarków, robienie tam
w warsztacie, wszystko szo jak z kamienia, niedopisy-

wao i zrywao si. Znalaz przyjació i kredyt niepro-

szony. Zrazu wzdraga si z niego korzysta; ale gdy

by natrtnie ofiarowany na rachunek wasnj Felixa

fortuny, wkrótce zacz przenosi mono opaty. W cz-

ci opacony wnet znowu podrasta. Pooenie si po-

garszao, a przy tem i zdrowie. Rekurs do braci. Po

wielu leciech zgosi si nawet i do starego. Stary ra-

dzi niezwocznie opuci Londyn, przenie si na stay

ld do Belgii, dokd mu paszport wyjedna. Niezda-

wao si Felixowi i za rad i opuszcza kopotliwe

resursa. Tymczasem i korzyci mogce wynikn z prze-

niesienia si do Belgii znikny. Gdy atoli co raz go-

rzj byo w Londynie , wtedy coute qui coute za-

da dosta si na ld stay. Ju nie bez trudnoci

przyszo mu paszport wyjedna i da rady, które do
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obserwowa. Przyby tedy ze 150 frankami na pierwsze

pobytu miesice, przyby jako kuzyn, dugi w Londynie

pozostay, a ztd korespondencye. Ale co dalj ? Przy-

patrzy si, jak jest ze starym, chcia go niby nalado-

wa; tylko e lepszy ma apetyt od starego. Szukajce-

mu zarobku nadarzyo si kartoniarstwo tylko pó franka

na dzie przynoszce, nadarzyo si rycie na szkle nieco

korzystniejsze, tylko chwil zdrowych czasem brakowao.

Znalaz przyjació, co mu i grosze ofiarowali. Ofiary te

odpar, nieprzyj, a fundusz prdzej nikn nieli zni-

kn mia. Mieszka pod jednym dachem ze starym,

a cho staremu nieco inaczj o swych sprawach opowia-

da ni byo, zdradzi si, gdy przypadkiem okazao si,

e stary by do najmniejszego drobiazgu zainformowany.

To go zreflektowao. Tymczasem nastpio czego si

stary spodziewa. Na spacerze w parku postrzega go

i poznaa pani jeneraowa,^) dawna domu przyjacióka,

zaczem wymówka, czemu o nich zapomnia. Za odwie-

dzinami znalazy si z gocicem ksieczki do nabo-

estwa, a interesowanie si wzrastao. Za nastawaniem

jeneraowej uzyska Felix 36 franków miesicznie, z wa-

runkiem przeniesienia si do Huy, miejsca taniego, pi-

knego i zdrowego. Kompromitowa tem niesychanie

starego, ale majc swe pooenie jako tako zapewnione

z wikszem dla stawa si zaufaniem. Dozna za jego

rad, e woda zimna skuteczniejsza od gorzkij soli, e
lekkie garda flanel potarcie skuteczniejsze ni leki,

które sam wymyla, wreszcie w Huy cieszy si zdro-

wiem, jakiego od lat wielu niemia. W Listopadzie sto-

sownie do rady starego odwiedzi go nie bez poytku. Na
drog tak uroczyst stary mu rodki obmyli, a wra-

cajc do swej rezydencyi nad Moz, wraca z wiekiemi

^) Paai jeneralowa Skrzynecka.
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nadziejami. Byo to tak. Rezyduje w stolicy winiarz

Czaplicki oeniony z bogat Holenderk, majcy z han-

dlu i z siebie znaczne resursa. Bya suppozycya, e to

do blizki Felixa krewny. Niekwapi si Felix do zna-

jomoci z nim
,
gdy si niespodzianie spotkali u jenera-

owej i wywód rodowy wywiedli. Felix by zaproszony,

zaprezentowany i godzina poegnania umówion zostaa.

W wili stary spotkawszy winiarza, zada si z nim

w rozmow, dowiedzia si od niego o rónyci famili

zdarzeniach, reprobowanych przez winiarza. W skutek

tego uderzy w interes Felixa i powiedzia nawiasem,

e dobrze zrobi, jeeli cho ze sto franków Felixowi

zaawansuje. Odpowied bya sodka, ale mtna. Stary

tedy powiedzia Felixowi, aby nie liczy na krewniaka.

Stao si gorzj, gdy nadesza godzina poegnania, wi-

niarza w domu niebyo i pani sama Felixa nieprzyja.

Skandal doszed do wiadomoci jeneraowej, oburzy jej

sentyment i obudzi nowe przychylnoci Pobyt si

przecign jeszcze dni par. PR jeneralstwo ofiarowali

nowy surducik i inne do stroju potrzeby, przy tem za-

pewnieniu, e miesiczna suma koniecznie na 45 fran-

ków podniesion bdzie. Jak to na rk wypado? jak

si nowy surducik i stroik przydarzay, to najlepij si

tómaczy projektami pocichu w Huy uplantowanemi.

Belgium z tego Huy dostarczyo kilka panien na ma-
onki podrónym, i te maestwa s bardzo pomylne.

Tylko w pojciu Felixa jest on do modych panien nie-

zdatny, pragnie maonki podyj z funduszami. Owo
w Huy nadarza si to, co dawno wypatrywa, cign go

do fortunnj ciepj wdówki, tylko potrzeba nieco ina-

czej pokaza si i wej w bractwo, którego jest cz-

stk niedopiero. Sdz, e za kilka miesicy bdziemy

jecha do Huy akt urodzenia robi. Co bd twierdzi,

ze jest zdrów jak nigdy, szczliwy jak nigdy, a bdzie

najszczliwszy, gdy interesa ureguluje. Mógbym dru-
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gie tyle anegdot jego opisa. Tymczasem dosy tych

istotniejszych. Spodziewam si e zabawi, a zabawa

bdzie najlepsz, gdy si postanowi.

O sobie samym niemam co pisa, wszystiio jedno.

Jedne wysiki, jedne przyjani, te same zawsze po

mnie pretensye, strapienia, zawody, kompromitowania.

Jaka nareszcie przekora, która na opak lepym trafem

wazi fatalno. Jakeby ja to duo anegdot do mie-

chu, do litoci mia do opowiadania! Czemu Eliza nie-

pojedzie kiedy do wód dla zdrowia, do Ems, do Spa,

ku jesieni do kpieli morskich w Ostendzie ? Rozumiem,

e Miiiizcabinet doszed. Miaem w tym roku wojaera,

który mi mój komers poprowadzi w Norwegii, w Ko-

penhadze, w Hamburgu i Hanowerze; w Szwecyi nieby,

ale i tam kszyn towaru mego sprzeda. W tym roku

wyprawi go do Ameryki, mianowicie w cz francuzk

do ISI. Orleanu, to i ztamtd ze 200 lub 300 fr. mi

nadele.

ciskam serdecznie z najczulszem rozrzewnieniem

ca rodzin.

Dopiski. Spotkaem tu przypadkiem Augusta

Cieszkowskiego. „Kiedy tak, to si i widziemy" — byy

sowa przywitania. „Kiedy odjedasz?" „Jutro." „By-

waj zdrów, szczliwj podróy." Oto i poegnanie.

Adam Pausza znajomy ssiadce oeni si, gdzie

tam by w Normandy! z Angielk, której siostra posza

za Podbilskiego. Przybyli przed kilku laty. Adamowi

znalazem dozór na jednym pensyonacie, przynoszcy

mu zrazu 25 franków na miesic, potem przeszo 30.

Jedyne dla geniuszu miejsce. Zawsze wystrojony, stawi

si na czas i gromi niestatkujcych malców. W tych

czasach jeden po drugim powdowieli, naprzód Podbilski,
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a od dni kilku Adam, Zosta l dwojgiem synków i z ja-

kim kapitalikiem, co si jeszcze na ciasteczka i cukierki

nierozszed.

LIST XCVII.

Joachim do Prota.

20 Marca 1842 r.

Pan Poznaski 5 Padziernika r. z, odjeclia. Nie-

szczcie chciao, e list do wszystkich pisany dosta si

do Was, cho Wam nic do niego, a ten co w tyme
czasie by wygotowany do Was, Was niedoszed. Bole-

sne to zdarzenie, ale byoby mniej bolesne, gdybycie

chcieli rozwanie pi^a i rozwanie czyta. Bo ja czy-

taam i odczytywaam wszystko po wielekro i pewna

jestem, e dobrze wszystko -rozumiaam, cho roz-

maite pisma byy mi nieznane. To niepowinno smuci,

em pisma J. S. niedomylia si, bo byy inne roz-

maite, które si od owego czasu widno pognieway

i pisa przestay. A teraz na wstpie prosz i bardzo

prosz z wielk uwag t moj gryzmo c/.yta, jeli

dojdzie

!

Stara moja baba jak wiecie uparta, próno j buro-

wa bdziecie, nie odmieni si. Protektorów nienawidzi,

protekcyi a mianowicie hrabiowskich niechce. Uwolnijcie

j od tego, bo j to nie do rankoru, ale do eksasperacyi

przywodzi. Rada bardzo kiedy j kochaj, rada przy-

jazne stosunki utrzyma, ale znie niemoe protekcyi.

Boutada pana Macieja i jego swojaków, choby z najle-

pszego serca wynikaa, jest dla niej zniewag. Tym
wikszy ona ma wstrt do tego, e to wychodzi z koa,

w którem mówi, e dla Klemuni i jj dziatwy kwesty
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i ebranki robiono. Moe to nieprawda, ale tu w na-

szych okolicach wszyscy temu wierz. Baba niechce, aby

wielkie pany na ni kwesty robili, askawie j swym

groszem opatrywali, szyje, haftuje i tak zarabia, a ten jj

jest przyjacielem, kto na jj robótki spekuluje. Nie

zapara si siostry, która do niej pisywa przestaa, ale

niechce si przyznawa do protektorek. Wic wyczytu-

jc w listach: niemoglam zebra jak ,
znajduj

tam pomoc, gdzie si spodziewa niemona byo, zrozu-

miaa, e to s paskie jamuny, które nie pierwszy

raz odepchna. Nie s to dla niej dowody przyjani

i stronników, czego innego ona wymaga od tych pa
i panów, co o ni dbaj. Sto talarów zostay u niej,

ale kazaa ojcu powiedzie, e ma dzieci, eby o dzie-

ciach myla.
Stary rzeczywicie niemae sobie czyni prywacye i nie-

moe sobie czyni tych wygódek, jakie s jemu przez

jemu yczliwych zalecane, ale niegodny. Z wiekiem

mnij potrzebuje posiku, wic na to mniej wydatkuje

ni modzie; muij drze odzienia, wic duj w a-

chmanach chodzi moe, ni modzi, umie sobie zaszy,

podata. Mówi e sobie skpi, e na pienidzach siedzi,

e gdyby chcia toby fortun zrobi. A on w kadem
przedsiwziciu z tysicem przeciwnoci i strat walczy

musi. Wie o tern, e Statut Litewski wyszed.^) Wy-

dawca do niego pisa i egzemplarze w darze nadesa

obieca, chcia mu oraz honorarium 600 franków ofiaro-

wa, ale e stary od jego siostry Klaudyi nadsyanj

przed laty ofiary nieprzyjmowa, wic i za przesz ro-

1) Co do wydania statutu litewskiego przez Dzialyskiego

z rkopismu do druku przez Lelewela przygotowanego cf. list

LX z adnotacy i list LXXIL — Litera T. oznacza hr. Tytusa

Dzialyskiego.
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bot, bez pretensyi niegdy wygotowan, datku przyj
niemóg. Wszed jednak z nim w ukad i sprzeda mu
dalsze materyay do druku, do znalezienia których da
mu notatk, s bowiem do uycia. Kilkadziesit doku-

mentów, blachy ruskie sztychowane cztery, statut drugi.

Ma to wszystko wydawca T. wzi do siebie i po to

si uda z notatk. To dobra fortuna, to uczciwa przy-

ja. T ra tedy stary da instrukcy na drukowanie

rkopismów.

Stary nigdy niezmienia swj decyzyi. Patrzc na

niego cigle przekonaam si o tem dostatecznie. Dla

tego niecofa instrukcyi danej typografowi do przedruko-

wania (na drukowanie za rkopismów adnj mu in-

strukcyi nie dawa, jest to wielka rónica przedrukowa

z drukowanego, a drukowa z rkopismu, tymczasem

w licie J. S. czytaam niemylnie, o drukowaniu z rko-

pismu). Wreszcie stary nieprzewidywa, aby instrukcy

przedrukowania, miaa znale egzekucy w Poznaniu,

wiedzia tylko, e miejsca mie niemoe. Zostajc w tj

niewiadomoci, zapytany przed kilku miesicami z Po-

znania, czyby niemia co do druku da upaskiemu,
podobne zaproponowa przedrukowanie. Zdaje si jednak,

e upaski o tm nie myli, bo si nie zgosi dotd.

"Zapewne nawet napisze stary, aby upaski o druku nie

myla, aby si przedrukowywanie nie krzyowao.')

Gdyby by list, 27 Sierpnia pisany do Was, Was
doszed, niebyoby dzi kopotu o paczk N. N. ; niewie-

dziaam kto j wyprawia, czy Adolf, czy kto inny, alem

postrzega nie dopiero, em j odebraa wprzód, nim mi

o tem siostra z Krakowa doniosa; nie zwaajc na litery

1) Ukady z upaskim przyszy dopiero dwa lata póniej

do skutku, porównaj list LXXII (str. 196).
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na niej pooone rozpakowaam, pozszywaam co zszyte

nie byo i poukadaam w szafce, ca to pók zajo.

Pisma za w paczce in 4*" szy niewypowiedzianym

i niepojtym sposobem leniwo, pisaam o tem w licie

27 Sierpnia. Jak przyszy, stary niespieszy si one roz-

wizywa, wiele dni poglda powtarzajc: zapóno! Mó-

wiam mu, lepiój póno ni nigdy, a on na to: po siedmiu

leciecli! siedem lat w dro Jze, siedem lat w depozycie

u protektorów, a ja si zestarza, za stary ju, abym

uytek zrobi, jaki przed siedmiu laty zrobi mogem.

Tak sobie gada, ale kontent e ma.^) Czterech Jó-

zefów tu mamy. Wczoraj Józefowiny u jednego prze-

pdziam, czyli u jego dobrodziejki, która w pewnym

wieku bdc kocha go i pielgnuje jak njatka. Myla-

am tam cigle o siostrze Feliksa, i yczenia cigle

w sercu niem snuam, yczc jej zdrowia, pomylnoci

pociechy z dziatwy. Przypominaam sobie i panienki

i chopaczki, czy formuj si jak naley. Ale ile to a-
oci budzi kreatura nicdorastajca, którj Bóg niepo-

zwoli bied w równi z rodzestwem ^) Z uomnymi po-

dobnego rodzaju dziej si niekiedy prawdziwie cudowne

wyzdrawiania. Znaam jedn panienk, która od roku

do roku pocza sabn, ogucha, ro przestaa, skrzy-

wia si jj caa figurka, nogi przestay jj suy, no-*

szono j, a prz}tem poczy si jawi bóle i zy humor.

Tu i w Anglii sztuka medyczna nic poradzi niemoga.

Powieli j rodzice do Parya, do przesawnego instytutu

uomnych. Wynalazca rónych operacyi egzaminowa j
dugo, przysposabia jakby do czego wielkiego, a gdy

') Blisze szczegóy o przybyciu paczki z rkopisraami

i mat erysiami historycznemi do Brukseli znajdzie czytelnik w
licie LVI (str. 155) i odnonj adnotacyi.

2) Siostr, Feliksa jest p. Frotowa Lelewelov\a. — „Krea-

tur niedorastajo" syn Prota Hugfon.
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pozna wad, kaza si panience nachyli, a wziwszy

mae narzdzie, zasadzi jj wyj biodra kolo krzya,

pod skór do gboko, bez bólu. W tern zawoa na

pann, aby si podniosa i wyprostowaa. Podnoszc si

uczua bez bólu, e co pko. Doktor wyj swe e-
lazko z pod skóry i panna zdrowa do si przychodzi,

such powróci, ju nieskrzywiona, moe biega, wesoa,

i dalj rosn poczyna. Wielu krzywych i uomnych
ma sztuk chodzi prosto, przyzwoit odzyskawszy form.

Gdyby to co podobnego u Was by mogo!
Dzie dzisiejszy spdziam u siebie, cicho, sama,

w wieczór ten list krel powtarzajc sobie, e zblia si
godzina, w którj 57 rok ycia babie zadzwoni. Ale rana.

Wam si poleca; nie gniewajcie si na ni i bdcie
z sercem dla nij. Oh! jakeby ja rada jak najprdzj

dowiedzie si, e ta karteczka Was dosza. Poprzedni,

z wiadomostkami o Feliksie, zapewne ju mielicie i czy-

talicie.

LIST XCVIII.

Prot do Joachima.

18 „Wrzenia 1842.

List Twój, we Wrzeniu r. z. pisany, dopiero w Maju

w tym roku nas doszed; odtd nic directe od Ciebie.

W miesicu Czerwcu by Fijakowski w Warszawie, po-

kazywa mi Twoi do niego odezw. Aby daniom
i potrzebom wszystkim zadosy uczyni, wszystkich sta-

ra uyem, i kiedy wszystko byo u niego, nadchodzi do

nas fatalna wiadomo o Twoim zgonie.^) Nietylko jako

^) Jak powstaa pogoska o mierci Joachima zobacz w li-

cie LXI. (str. 169).

Listy J. Lelewela. Tom II. Jg
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wiadomo z urnalu, ale powracajcy wprost z Bruxelli

Walewski Konrad, oeniony z córk Stasia Potockiego,

t wiadomo potwierdzi. Przeraenie tak niespodziane

pomieszao nam szyki, do tego doda musz, e Fija-

kowski bdcy za znaczn spraw Tytusa Dziayskiego,

t przegra w sdacli naszych na ich ostateczne poha-
bienie. Zabrawszy wic tylko te z blach, które nale
do wydania statutu i do odbicia rycin bibliograficznych,

reszt zostawi. i) W par dni po jego wyjedzie przy-

byy urnal frankfurcki zaprzeczy smutnj wiadomoci.

Zaraz zawiadomiony o tej radosnej dla nas nowinie nie-

zastaem ju go, paki wic zostawiem w Warszawie, aby

przez pierwsz dobr okazy Fijakowskiemu odesano,

ale przy nich niemogem ryzykowa listu i pienidzy.

Kiedy to pisz, ani wtpi, e transport ów doszed Cie-

bie. Tak si pewnie zdziwie nieodbierajac przy nich

i sówka, jak ja, gdy pomnoenie zbiorów numizmaty-

cznych odebraem. W czterech tych paczkach posaem:
w jednj blachy dane dawno map, które tak dawno

powinny byy Ci doj, a tylko przez fatalno zawodu

pozostaway; w drugiej notaty bibliograficzne i inne;

w trzeciej koszul sze od Józi; w czwartej za Biblio-

tek Warszawsk, z r. 1841 zeszyty i pó r. 1842. Za-

cno ziomka naszego F. podaje Ci zawsze najpewniejsz

*) W listach do Jana wyczyta czytelnik, e Joachim Le-

lewel przyj od T. hr. Dziayskiego po wydaniu Igo tomu sta-

tutu litewskiego 600 fr. pod tym warunkiem, e zabierze sobie

od Prota rkopisma do ligo tomu i ten wyda. O oddaniu r-
kopismów mowa w niniejszym licie. Drugi tom ten jednak

nie wyszed, do czego przyczynia si niepomau ta okoliczno,

e cz rkopismów przygotowanych do druku przez Joachima
jeszcze przed r. 183Iym, a zostajcych w posiadaniu Prota, re-

klamowa jako swoj wasno i zabra Daniowicz, jak o tem
w niniejszym licie czytamy. Z tego powsta w czci W3'dany

póniej przez Daniowicza „Skarbiec dyplomatów" etc.
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sposobno dania nam o sobie wiadomoci i komuniko-

wania da. Podobn miae przez Macieja Miely-
skiego, odrzucie porednictwo jego, niezawierzywszy

sowu jego, wróciy si do rk moicli Twoje pienidze,

i dotd niemam ladu, czyli je pónij odebrae. Zakli-

nam Ci, przesta tych niewczesnych delikatnoci, potrzeby

Twoje s naszemi, a do wszystkiego co posiadamy masz

prawo. Teraz co mog posyam, to jest talarów 160,

a nadal gdy Ci potrzeba funduszów, daj przekaz do nas,

uprosz oddawc, aby o tem z Tob umówi si i rzecz

uregulowa. Tym sposobem zaspokoisz troskliwo nasz,

która cigle niepokojona jest myl, e niedostatek Ci
gnbi. Czy niedosy masz cierpie moralnych, aby je-

szcze samowolnie cierpie fizycznie. Jeli o siebie dla

siebie niedbasz, pamitaj e dla nas rodziny, przyjació,

ziomków, kraju, konserwacya Twa jest nader podan,
potrzebn, a zatem wszystkiego uy jest obowizkiem

Twoim, aby t jak najduj rozciga, a to nieodma-

wiajc sobie potrzeb ycia i wygód. Zapewnie biedny

Felix jest w miejscu lub blizko, siotra jego Józefa prze-

znaczya dla niego talarów 50. Jeeli moesz, udziel mu
do tj wysokoci i donie, e jego rodzina zdrowa i ywa.

Materyay jakie do statutów zebra si dao i bla-

chy wskazane oddane wydawcy. Statut Daniowicza, gdy

on jako wasno swoj reklamowa dawno jeszcze przed

zaprojektowaniem wydania, sdziem e naleao mu od-

da, i oddaem, z warunkiem e go zawsze udzieli. Jak

sobie bez tego radzi wydawca poznaski? Tw paczk

in 4to, którj konserwacya szczególnij zalecie, odda
Ci miano w poowie dawno przez Czecha krakowskiego,

w poowie drugij przez Pozna, O drugiój poowie do-

nosie e odebra, o pierwszej niemam pewnoci. Co

do egzemplarza Biblioteki Warszawskiej teraz przesa-

nego; zapa do pisania i druku jest tu wielki, ale gów
do tego nie wiele, ztd mnóstwo pism peryodycznych

18*
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rozmaitj wartoci. Ta Biblioteka najgoniej si zawi-

zaa i najsilniej utrzymuje, walka z cenzur pomnaa
brak materyaów, materyay s rozbierane i dyskuto-

wane na sesyacli rodowych, przy któryci obecnym by
wolno. Uwaamy przeto za obowizek nasz wspiera

to pismo, a na danie wielu daem cz Twj rozpra-

wy, i drug o Sowianach da zamierzam, dla tego prze-

pisuj pilnie. Moe si wystawi na now burz z Twj
strony? wic znowu odwoam si, e kiedy publikata na

rce Zawadzkiego moga mie miejsce, a wic zezwa-

lae na publikaty. Zawadzkiemu nic Twojego drukowa
niepozwolono. Jake projektowa Zawadzkiemu, zrób pro-

jekt wydawcy statutu, a pewnie lepij trafisz. Prócz

tych prac oryginalnych masz kopie Marcina Galla i in-

nych annalistów, czyli przedsibiorcy poznascy nieby-

liby Ci ku wygodzie? Jest Twoja praca czysto pisana,

in 8vo geografia staroytna historyczna, z regestrem abe-

cadowym; jest take o Sarmatach in 4to pismo kon-

kursowe; jest historya polska do 1587 r. Czy nie dasz

tym pracom jakiego przeznaczenia? Dzieje potocznym

sposobem opowiadane zupenie wyczerpane, miayby wielki

pokup i tu i w Litwie, ale tu przedrukowa si nie da.

By czas, e krakowski Friedlein zgasza si, ale nader

niewaciwie i bez rkojmi, aby co z tego mia, a wów-

czas bya nadzieja, e tu da si zrobi. Komunikowa-

em pónij myl t w Poznaskie, odpowiedzieli mi, e
wydanie zrobione w Bruxelli, wic niema widoków. Gdyby

wszake w Poznaniu wydano edycy pod rokiem, jaki

miaa warszawska, mogoby sobie wszdzie kursowa. Pi-

sz te wszystkie myli moje, azali chocia jedna nie b-
dzie z poytkiem. Korzeniowska wywalczya przez Tur-

kua egzemplarze swych tablic, które jako wasno po-

tpionych wraz z ksigarni Gazowskiego zabrane byy.

Wolno jj byo odda egzemplarze prenumeratorom,

a reszt musiaa wywie z Warszawy, nieoddajc do
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handlu. Mnie daa 3 egzemplarze; czy bdzie Ci poy-

tecznem, gdybym potrafi jeden Ci przesa? daa ode-

mnie, czyli nie znajd materyaów jakich dla nij przy-

gotowanych, ale nie zdawao mi si aby co byo. Owiad-

cza ona, e to co wydaa wszystko jest Tobie winna.

Moe si zdziwie, zkd i jakim spobem trafi Danio-

wicz po swój kodex. widziski Konstanty, wygawszy

si i oczyciwszy jak móg, uwolniony z krótkiego wi-

zienia, wzi si nami^nie do bibliografii i numizmatyki,

zbiory do nieuwierzenia pomnaa. Wyprocesowa maj-

tek pod Kijowem Chodorków, a lubo zasdzono w sena-

cie z rozkazem wyprzedania si, jako to trwa, a on naj-

wicej tam siedzi. Daniowicz mu pomaga i tam zbiera

niewyczerpane plony, widz to gdy on powraca ze swych

wypraw, a lubo oceni nieumiem, zdaje mnie si e s
wielkie. Mia on zamys zaoy z tego wszystkiego za-

kad publiczny w Krakowie i tym kocem kupi dom

po Dugoszu. Otó przez Konstantego reklamowa pi-

miennie Daniowicz, lecz Konstanty wszelkich mia przy-

oy stara o doskona kopi statutu pod okiem Da-

niowicza; co si stao niewiem, bo ju dugo go niewi-

da, a cigle powrót swój obiecuje. Zdaje mnie si e
Ci donosiem, e dawno od . p. matki naszej ukocha-

nej kupiem zbiór jej ksiek. Kupiem za aktem nota-

ryalnym, abycie adnego do tego niemieli prawa. Ze

znanej Ci gorzelni, zaprzestawszy fabrykacyi zgubnego

trunku, uformowaem gmach nader uyteczny. W sute-

rynach skady warzyw suche przewiewne, na pitrze

widny salon miernie ogrzany, do koa, jak wysokie ciany,

cige szafy ahas puki i wszystko w porzdu na jaki

si zdobyem ustawione. Ssiedzi za rewersem maj
czytelni, ale có kiedy najwicj zajmuje ich to, co za-

pa mog z Zachodu, do tego tendencye i wytenia

wszystkich. Gardien Biblioteki jest Tadeusz, tam on sam

mieszka. Dzieci i szkoa za maj lokalik wyporzdko-
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wany ad hoc w domu, gdzie ekonom mieszka, tylko pe
eska mieci si z nami. Nie mog nic pocieszajcego

donie o tój szkole, zdatnoci s, ale brak ludzi, a ztd
czste zmiany, konsekwentnych nauk niema. Tak nasz
wszystk modzie macie teraz, czyli to domowa, czyli

publiczna edukacya. Szukalimy nadaremnie numizma-

tyki Bandtkiego, ani u samego autora, ani w ksi-

garniach niebyo. Fijakowski co kosztowao zapa-

ci, wiem e dosta po cenie pierwszj, chlaem mu
zwraca, ale nie przyj. Pisz to, eby da pozna cha-

rakter tego poczciwego, spodziewam si e nie zechcesz

go zmartwi w najwyszym stopniu, gdyby nieprzyj

i zwraca. Jest to czowiek GOletni, pater familias z naj-

pikniejszemi uczuciami, w przedmiocie literatury jedyny

porednik. Wylany dla nas z ca namitnoci. Dzieo

Edwarda Raczyskiego o medalach, które tylko z daleka

widzie mona, pewnie Ci znane, powiadano mi e z nim

korespondowae. Ten mecenas silnie si wzi do pu-

blikat we wszystkich rodzajach, nawet kiepskiego Do-

dosiskiego Fryderyka hrabi Skarbka drukowa. Czy

ten nigdy o nic nie tentowa. Kobiet bardzo wiele wzio
si do pióra na horyzoncie warszawskim, ubieganie si
jest mocne. Pielgrzyma, pismo peryodyczne, wydaje Zie-

micka, jj samj przedmiotem filozofia. Inna jest nie-

spodziewana dla nas autorka, zagorzaa zwolenniczka

filozofii Wacawowa uszczewska, dochodzi do mie-

sznoci. Salon jj napenia si zwolennikami, gdzie bry-

lowa maj rozumy. Inny salon jest Lewockij na du-
sze wieczory pitkowe, tam zgromadzaj si literatki

i nieliteratki, literaci i nieliteraci, do 50 osób i wicej

naliczysz, wszake cel tych zkomunikowanie si pisz-

cych i czytajcych. Kiedy niekiedy bdc w Warszawie

mio tam par godzin przepdzi, bo to si syszy co

nowego gdzie wyszo, jakie to jest co wyj ma i t. d.

Lecz wracam si do numizmatyki : Twojego sawnego
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dziea dotd niewidzialem. Egzemplarze, które tutejszym

ksigarzom przysane byy, wstrzymane w cenzurze. Ksi-

garze kontenci, e jeneraom i czynownikom przeda mogli.

W tym roku Aleksander Potocki kupi dobra Sta-

nisawów, a e mu przylega Wola z Ketkowem przy-

sa z daniem sprzedania, monaby w tym czasie do-

brze spieniy, ile miasta spady, tyle wsie w cenie pod-

niosy si. Warto domów jak róna od dawnej uwa-

aj, kiedy rzd, sprzedawszy dom Tobie skonfiskowany,

wzi 21,000 razem ze wszystkiem. Wprawdzie bya de-

zolacya, wicej naprawy rocznie kosztoway, nieli przy-

chodu mieli. Wiele osób radzi „sprzedaj", a ja sam sobie

radzi nieumiem. Sprzedawszy, ju by tu si nielokowao.

Ale gdzie? radz w Poznaskie. Prawda, lejsze tam

odetchnicie, ale ja królowi pruskiemu niewierze. Ta-

deusz abicki, przed kilku laty z Krakowa wzity w so-

daty, zamieszczony na wyprawie do Chiwy z Perowskim

dosuy si stopnia oficerskiego. Oeni si tam z Pol-

k, jest w puku Kozaków i teraz na urlopie tu.

Masz drobnostek duo, pisaem co mi na myl przy-

szo, teraz kocz ponawiajc prob, aby z oddawc
uregulowa rodki zaproponowane.

LIST XCIX.

Joaciim do Prota.

4 Grudnia r. 1842.

Krótko pisz, przez Fijaka^) bdzie duej. Dziki

nieskoczone za obszerny list przez mydlarza. Ale z my-

1) Fijalek — Fijakowski, brat arcybiskupa warszawskiego.

Mydlarz — Cyprian Zabocki. Józia — pani Frotowa.
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dlarza niebdze nic, tchórz. Feliksowi, któregom wa-
nie by sprowadzi tu, oddaem pienidze na wsiadaniu,

eby zbyt prdko niestraci. Gotuje on list do Józi*

Bracia go nieopuszczaj. Co byo, przez Macieja doszo.

Porednictwa Macieja^) nieodrzuciem i odrzuca niemo-

gem, bo nie byo proponowane, bya tylko napa obra-

ajca. Najpewniejsza, e z Krakowa od Czecha poo-

wizny nieodebraem, pierwszy raz o tem wyprawianiu

dowiaduj si, po tylu leciech ! czy mona jeszcze skwi-

towa, jeste jeszcze jaka nadzieja znalezienia? Jak uwa-

am, to si zawieruszyo a pewnie zgino, co byo naj-

atwiejszego do uycia. Taka fatalno : z Berlina, z Nor-

wegii, z Waszingtonu i Nowego Jorku, z Petersburga

i Moskwy, wszystko mi regularnie dochodzi, tylko z kraju

i Poznania licho jakie zatrzymuje i zatraca ! Jest z omiu,

co mi to z Poznaskiego i z Lipska donosz i tem si

troszcz. Jeden tak si wyraa : „S koszule czy Twoje,

czy dla Ciebie, na teraz niewiem jeszcze od kogo." Wi-

da z tego, jak si czule interesuje moim adunkiem, ja

jego jak niemam, tak niemam. Schletterowi wrocawskie-

mu przedaem za 200 fr. jedno wydanie dziejów polskich,

to jest tysic egzemplarzy, moe on si zgosi o blachy

do atlasu, do tego niema prawa, pisaem do niego,

aby si tego czyni nie way. Blachy s zuyte; gdyby je-

dnak mogy wyda jeszcze tysic egzemplarzy, niewzbra-

niam, aby sobie swoim kosztem tysic teraniejszy odcisn

:

tylko wara te blachy w rce mu odda. Jeli tedy bdzie

naciera, niech da papier i pienidze na odcisk, od razu

na wsz>stkie tysic egzemplarzy. Pozwalam na to wcale

nieobowizany, jedynie dla uytku publicznego. Gdybym
te blachy móg kiedy mie tu u siebie, odwieybym
je tak, iby mogy potem om albo i dziesi tysicy

^) Maciej Mielyski.
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egzemplarzy wyda. Ale szerzój o tem przez Fijaka.

Kilka wieczorów powic na pomylenie i rozpisanie si.

Niepospolit aoci przejty byem dowiadujc si, e
dotd nic z numizmatyki ni 'widziae, a niektórycli dzie

ju prawie niema. Wyadowywam co mog, powierzam

ssiadom adunek, moe Fijaek znajdzie sposób dosta-

wienia na miejsce.

Rodzin starsz i modsz czule i serdecznie ci-

skam. Co tam natchniony dzi prorok^) w Rudzie po-

rabia, moecie o nim syszeli.

LIST C.

Joachim do siostry Nosarzewskiej,

4 Grrudnia r. 1842.

Ssiedzi nieoszacowani dostawili Wasze wzory,

przesaem je Janowi w oryginale lub kopii. Co dnia

spodziewam si od niego wiadomoci i kartki do przesa-

nia. Och jak nam pociecli Wasze wzory przynio-

sy, jak to rzadko mie takie detale. I jak si ucieszy,

e Iguacostwo jego rysunki dowieli. Syszaem, e
Ignacostwo podróowali w celu rozpoznawania rolnictwa,

ekonomiki, bydeka, za có niezawitali w nasz tu kraj,

bo on zasuguje na baczno z kadego wzgldu, bardzo

jest mdry w zarzdzeniu ycia potocznego i wygodnego

bytu. Nadzieja widzenia si z Wasz kuzynk tej zimy

jak si dowiecie speza, synowie ssiedzi i)ospieszaj do

matki. Winszuj Wam powodzenia. Niech Bóg bogo-

') Prorok — Andrzej Towiaski. Ruda — posiado Ho-

sarzewskich.
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sawi Wam i caj rodzinie. Winszuj Wam miego s-
siedztwa, uciskajcie odemnie zacnego ojca licznj ro-

dziny, sdz e o szczerym szacowniku swoim niezapo-

mnia. Zapewne wiecie, em tu sprowadzi z zamorza

Felixa, Józinego brata, jako te, e on si gotowa czy-

ni honory imienniczce. Jake dzi zasmucony, e si
w podróy zatrzymaa i do niego niedojechaa. O po-

oeniu Waszej wioski dopiero dzi si dokladniój dowie-

dziaem; jake si szczliwie zdarzyo, e tak blizko

siebie, gdybym by midzy Wami spacerowabym pieszko.

Sysz e rola w cenie, e ziemia popaca i dobrze j
spienia mona. Ale w kadym razie, a mianowicie

w kadj niedoli, ziemia, rola ratuje i utrzymuje, wyzu-

wa si z nij niedobrze, wszystkich usiowa dokada,

aby j zawsze posiada: z jednj schodzc na drug
wchodzi zaraz. Rozumiem, e tego samego zdania jeste-

cie wszyscy, e przewidujecie jaka w przeprowadzaniu

takiem ruioacia. Ale w tem wszystkiem mog by awan-

tae, które mianowicie w blizkoci atwij obliczy mo-

na. Trudniejsze s do odgadnienia i znalezienia prze-

noszc si daleko ku zachodowi; materyalnie niewtpli-

wie w dugij przyszoci odkrywayby si awantae

wynoszc si ku wschodowi, ale w tym ostatnim razie

niemona sobie zatai wikszych kopotów, niebezpie-

czestw. Zapewne o tem z bratem nieraz rozmawiacie,

z oddalenia trudno rady dawa. Jeli si nadarzy od

razu naby co, a widoczna byaby korzy pozbycia si,

coby pomnoyo, polepszyo sytuacy: za eonie? Ale jeli

nic si nie wici do rychego nabytku, strach aby na ko-

szu nie osi, bo pozorne pienine korzyci wnetby si

w rzeczywist strat zamieniy i mogyby upadek zrzdzi.^)

1) Mowa tu o zamiarze sprzedania Woli Cygowskiej,

któr w tym czasie chcia naby od Prota L. Aleksander Po-

tocki.
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Z tsknot czule Was ciskam. Oh gdybym móg

wszystko powiedzie co czuj! Tego roku mniej ni kiedy

rozlicznych podrónych spot} kaem. Jan w cigu lata

mia wicj tego rodzaju szczcia, w atwiejszem on

odemnie pooeniu, wicej sob rozrzdza moe, modszy
nieco, ja stary stkam, krzepi si, a jeli kiedy rzeczywi-

cie oczy zamkn, nie aujcie zmówi wieczny odpoczynek.

LIST CI.

Prot do Joacliima.

2 Grudnia 1842.

26 Padziernika. Dziki Bogu s czstsze okazye

i mielsi troch ludzie, to daje mi now sposobno
nietylko udzielenia Ci o nas wiadomoci, ale tym razem

mamy pewn niejako nadziej, e za kilkanacie niedziel

directe dowiemy si o Tobie. Kiedy to pisz, spodzie-

wam si, e odbierasz z Wrzenia przesyk, a moe
dopiero teraz paczki jeszcze w Lipcu ztd wyprawione.

Przez wracajcego wic ssiada dowiedzie si mog, co

Ci kiedy doszo w roku tym, a poczwszy od przesyki

brzczcj przez Macieja Mielyskiego, która raz do

nas wracaa, jako t o tem wszystkiem, o co Ciebie

w poprzednich listach prosiem. Bo to jest bardzo smutno,

eby nawet niewiedzie, czyli i jak co dochodzi. Obecna

okazya mogaby wicej zabra, lecz niemajc od Ciebie dy-

spozycyi nieumiem si rzdzi, zaczam tylko Padzierni-

kow Bibliotek Warszawsk, masz wic ju cay komplet.

Przekonywasz si o usiowaniach piszcych u nas, a pytasz,

czyli czytajcych liczba odpowiada piszcym? Zapewne

kwestya sprawiedliwa, ale dobry znak dobrych chci i ten-



— 284 —
dencyi, kiedy tyle pism periodycznych, pomimo trudnoci

nieatwych do przezwycienia, cigle wychodzi. Wyda-
wcy Biblioteki jak mog garn si, kto moe w sukurs

przybywa, ja niemogc nic z siebie, na usilne danie
powayem si. . . Czyli za to bur mam dosta? z nie-

spokojnoci oczekuj. Jakeby uradowani byli wydawcy,

gdyby im jak wie prac swoj nadesa. Ssiedzi

nasi, lubo ssiedztwo dalsze, jadcy teraz i obiecujcy

Sobie widzie Ci, niewiem czyli dawniej byli Ci znani.

On jest imiennik mojj ony, moe i jednego szczepu,

ale niema adnego zwizku ani nawet koneksyi familij-

nj, ona moe Ci znana z domu rodziców. Od nich na-

oczn o naszych rodzinach mie bdziesz wiadomo.
W reszcie famihi naszj nie zaszy odmiany. Pomidzy
blij znanymi Antosia Netrebska posza za Klemensa

Wgierskiego, a umar Czempiski Ignacy, stryj Hofma-

nowj, który prezydowa dyrekcyi ogniowej. Zamiar mam
by w domu Elizy okoo 21 p. m. Obie z siostr Mary
maj imieniny swoje obchodzi, jest to na poowie drogi

od nas do siostry.^) Zdaje mnie si co, e Tw publi-

kat o numizmatyce na jj rce odebra miaem. Ona
pewnie z Krakowa wynie tego niemiaa, bd si

stara od niej dowiedzie, i jeeli mona windykowa.

Midzy nowinami zapomniaem doda, e ssiad mój naj-

bliszy F. S. w tym roku oeni si trocha zapóno
z córk Piotra ubieskiego, Mary. Wiadomo ta

^) Eliza — pani Mickiewiczowa. Siostra Marya — pani

Majewska. Zwracamy uwag czytelnika, e gdybymy chcieli

dawa objanienia osób i wydarze, wspomnianych w nastpnych
listach, a do listu CXV, musielibymy si powtarza. W li-

stach tych bowiem mowa o tern samem, co w listach do brata

Jana z tego samego czasu. W tych wic listach powyej dru-

kowanych i w dodanych do nich przypiskach znajdzie czytelnik

najlepsze objanienia listów niniejszych.
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dla mnie nader interesujca, bo przez te lata cikie na

rónych drogach cigle bezinteresownej przyjacielskiej

pomocy od niego doznawaem. Donie o Feliksie, prze-

syamy mu uciski. Cura ut valeas.

LIST CII.

Joachim do Prota.

17 Grudnia 1842.

Czsto pisujc to przychodzi si powtarza, i tu

zaczynam od niektórych powtórze. Do Czecha do Kra-

kowa pisaem, uwiadamiajc go, e paczka jemu powie-

rzona nigdy mnie niedosza. Lkam si jednak, czyli

list mój dojdzie go. Chciaem list mój frankowa j u s q u'

a la destination i powtarzaem to po kilkakro,

zdaje mi si jednak, e franko policzyli tylko do granicy.

Jeli Czech niezwyk opaca i wykupywa, to odebra

go nie zechce. Karteczka Adamowi Zawadzkiemu dana

wskazywaa jedynie place przedruków. Ustnie tylko mó-

wilimy z nim o napisaniu dziejów powszechnych dla

dzieci, i do tego mia mi dostawi raateryay, to jest

skrypta moje, w om miesicy. A oto om lat mino
i tych niema. Zabkay si niestety u Czecha w Kra-

kowie, o czem w ósmym dowiaduj si roku.

Jan pewnie powtórzy swe uwagi tyczce si sprze-

day i podróy. A poniewa okazao si, e myli i po-

jcia nasze w tj mierze s zgodne, przeto mao si

nad tem zatrzymuj. Co do pierwszego, niezosta bez

ziemi i dobrze rzeczywiste znale korzyci. Co do dru-

giego, bro Boe starym pojazdem; a ja dokadam,

bro Boe ze sucym, albo suc. Moe i Jan obli-
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czy, co podró kosztowa moe jednj osoby i czterech

osób, aby wiedzie jaki zasób na to destynowa. Cie-

kawy bd, czy jego rachunek z moim zgodzi si, czy

bardzo róny bdzie.

Powtarzam i to, e brzczce przez Macieja Miel-

yskiego naostatek zostay u mnie. Wszake pragn-

bym wicej o Maku uie\Yspomina, nie proponowa mi

nic, niemiaera co odrzuca, ani si do mnie zgasza.

To mydlarz zoy 160, i z tych niezwocznie Felixowi

50 oddaem. Inn drog Feliks pisze swe czue wyrazy.

Pragnie si zbliy i dosta do Poznania, gdzie z jednej

strony brat jego wasny, z drugij ymirski lokacy

obmyle obiecali.

Pewn aoci mnie napenia wiadomo, ecie nic

a nic z moich publikat niewidzieli. Wyprawiem cay

onych adunek, ile wyszy w jzyku francuzkim, poleca-

jc je Fijakowi, lubo nieprzewiduj, jak si to do Was

dostanie.

Pisaem duo o bibliotece, o skryptach i dzieach,

byoby zbyteczn tego znowu dotyka, a nic nowego

doda nie mog, dopóki si niedowiem, co mi z Poznania

kiedy nadejdzie. Panny Reginy mam tablic siedm, jeli

wicej nie wyszo, to dzieo niecae. Ze wszystkiem cae

byo u Gazowskiego, tam powinna bya znale. Sdz
e znalaza, bo pisze, e druk kontynuuje.

Przesze lato dla mego zdrowia bardzo byo dogo-

dne, pozbyem si by nawet przez par miesicy ledwie

niezupenie mych zwykych niedogodnoci i bólów. e
te wróciy, nic dziwnego; to nie choroba. W mieszkaniu,

gdzie od lat dziesiciu pod jednym dachem zostaj, drug
mam gosposi, bo pierwsza Flamandka przed kilku laty

zmara. Ta druga, Wallonka krzykliwa, pocza ekono-

mik mnie gnbi. Przeszej zimy zmienia piec i po-

stawia lichy, czadzcy, którego na drug zim cierpie

niemógem. Wszake eby dopi odmiany, trzeba byo
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z jejmoci stoczy walkg, z którj zwycizko wyszedem.

Piec uczciwy postawiony i zawsze dymem z dou idcym
jestem cigle od 10 z rana do pónocy ogrzewany.

Wskutek tego zwyciztwa i waciciel domu namyli si,

e sprawi okna nowe, bo te stare byy od dawna w
starym tym domisku spróciniae. Mieszkam tedy wy-

godniej ni kiedy, bo wiatr nie wieje, próchno deszczu

nie nudzi.

O lionradzie Walewskim, czy by kiedy w naszem

miasteczku, nigdym nic od nikogo nie sysza, nic wic
dziwnego, e ten podróny mnie woy na mary. Wskutek

takicli plotek i zmylonych nowinek, w jednem miaste-

czku u stóp Pireneów w jeden poniedziaek w ruchu

byy wszystkie wadze cywilne i militarne, kocioy kirem

okryte, pro defunctis ju piewano, poczto stroi kata-

falki i kapani ornaty przywdziewali, gdy poczta ranna

przyniosa dzienniki odwoujce. Dopiero miechu.

Jakokolwiek Jan w pomylniejszem pooeniu, cz-

ciej widuje takich co mog ciekawo jego zaspakaja,

wszake pierwszy to rok jest, w którym moglimy wicej

osób spotyka, w którym mielimy szczcie mie sobie

udzielone pimiennie liczniejsze detale, tyle nas intere-

sujce, o rodzinie, o ssiadach, o przyjacioach, o pod-

rastajcj modzi, o maestwach, o starcach. To wszy-

stko w tsknoci i strapieniach rzeczywist pociech przy-

nosi i prawdziw smutnych chwil osod. Oh! co naj-

wicej, co najczciej tego.

Pisaem ju o mych katalogach, te skoczone i za-

kwitowane; teraz na stole dua antrepryza; ^) w tych

dniach opacam zupenie litografi pitnastu map in 4to

^) "Wydanie dwutomowej „Histoire de Pologne," kór
mia pierwotnie drukowa Straszewirz, a któr dopiero Jansen

wydal w r. 1844.
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i na kredyt po Nowym Roku druk si zaczyna; czo-

wiek ma kredyt, rachunek druku jest 3,400 fr., bdzie

do 4000 fr. kredyt. Trzeba wzi papieru na mapy,

kredyt. Z tem wszystkiera nic na kredyt niebior. 1 cay

ten kredyt jest wczesno sowicie spacony subskrypcy.

Jak sobie z nij kredytujcy swoje z procentami odbio-

r, co mi si okroi. Co si okroi, co z tego przyjdzie,

lata dalsze oka. Jeeli da Bóg doczeka bez prze-

szkody, to za rok dwie zarazem antrepryzy rozpoczn.

Póki siy su zasypia nie mona. Wszake wszystko

lada chwil pkn i w zapomnienie pój moe. Nie-

zawsze dla siebie yjemy, a „Pan Bóg popycha," powta-

rza mi jeden visionaire. •

Podporucznik Tadeusz abicki moe ze swego po-

oenia teraz i kontent. Odwiedzi kraje trudne do

zwiedzenia, zapewne czekaj go i dalsze awanse. Da-

wne jego papiery i patenta jakie- w Paryu zoy u mnie,

kiedy mu przyjdzie reklamowa one. Jego matka po-

dobno ju nieyje. Pani Kap. Michaowska , kuzyna jego,

lubo gdzie blizko przemieszkiwa, konsystuje, ale ju
z par lat jj niewidziaem.

Miaa kiedy i siostra Eliza chtk wietrzenia si
po za granic. Czy odpada ochota? Wód morskich

uycie ukrzepia siy sposobem niepospolitym. Ten rok

upyniony by bardzo do tego dogodny. Mnóstwo

naszych i Rosyan z niego korzystao i kpao si pod

Boulogne
,
pod Ostend, kryo po kolejach elaznych.

Czue pozdrowienie i ucinienie przesyam caj rodzi-

nie i przyjacioom, bogosawiestwo dziatwie.

Z pism niezaszkodziloby wyprawi oprócz wspo-

mnianych: Sarmaci iu 4to niebiesk, i podobnie opra-

wn kopi o Herulach (bo tam mam niektóre cytaty

do nowj edycyi), a choby i Azy (bo to nie wiele zaj-

mie przy Afryce). Tak samo i ow geografi staro-

ytn z indeksem
,
jeeli nie macie sposobnoci jj dru-
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kowa. Co to tam wyley, na co si to wszystko przyda

bez przeróbki, jeeli si przejedzie na próno, nic nieza-

szkodzi, a moe si z tego co wyrobi.

LIST CIII.

Joachim do Prota.

1 Marca 1843.

Od dawniejszego pisania nic si nieodmienio, ani

ja si nie oeni, ani Felix. Ja zawsze rezyduj w sto-

licy, w tabagie tj saraj; za dni dwadziecia mam za-

cz 58 rok ycia. Felix zajmuje dawne mieszkanie

króla Kazimierza Mnicha w kawiarni pod dzwonem,

uzyska póroczne przeduenie swego odu. Dziwna

rzecz, e brat o niego niedba i wicj od lat dwóch

jemu nalenych dochodów niedosya. Na tem cierpi

honor Felixa , bo na ten dochód jest cokolwiek kredytu

w Londynie zacignionego. Tembardzij to jest dole-

gliwe, e rok temu drugi upewnienie ju wyjjrawionój

sumy dostao si w rce wierzycieli londyskich, z tem

wszystkiem ta suma uwiza na miejscu, niedosza. Jak

to wierzycielom wyperswadowa, gdy od tego czasu nie-

ma nic. O tem dolegliwem pooeniu brat jest zawia-

domiony, a jednak dotd niema nic od niego, tylko pro-

jekta przenosin do Poznania. Boli mi to.

Czecha zapytywaem, czy kiedy wyprawia pakiety

dla mnie; tene mi odpisa, i mu nikt adnych niepo-

leca. Wic druga poowa niedosza do Czecha, i musi

gdzie dziesi lat w zaciszy si wylegiwa, jeli niepo-

sza na papiloty Z Poznania dotd adunku niema,

trzeci miesic temu pisano mi: wyadowalimy, nie wiem

Listy J. Lelewela. Tom II, 19
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czy to nowe opakowanie, czy wyprawienie oznacza.

Cierpliwoci a to w staroci

!

Zdarza mi si wydawca wszystkich dzie moich,

ale przy tak przewlekych wydostawankach drobiazgów

niemiem si w ten projekt wdawa. Albowiem potrzebo-

wabym wszystkich blach, a kiedy one byóby mogy?
Z ostatnich sów wyrozumiewam, e pani Szydowska ^)

myli tylko szwajcarskie niegi oglda, dla mej ciekawoci

nieprzystpne, a ciekawo moja mogaby niesychanego

kopotu nabroi. Sied grzybie, dopóki Ci kto niezdy-

bie. Jak wyadowana expedycya z Poznania dojdzie,

bd znowu pisa dugie jakie banialuki; teraz tymcza-

sem ograniczam si na tych kilku sówkach , przes3ajc

me rzewne serdecznoci.

LIST CIV.

Prot do Joaciima.

16 Luty 1843.

Pierwszy to raz Twoje sowa z 4 Grudnia w cigu

niespena czterech niedziel do nas zawitay, dziki czyn-

nemu ssiadowi,^) czynniejszemu
,

jak tylu, których to

mnij powice kosztowao. Spodziewa si moemy,
e i owe bkajce si paczki staraniem jego dojd.

Ile pamitam przez mydlarza miae wiadomo, co

1) Pani Szydowska jest to siostra Marya Majewska, gdy
pp. Majewscy mieszkali w Szydowie w Mawskiem. Fani Ma-

jewska wybieraa si w owym czasie w podró do Szwajcaryi,

jak o tem czsto w listach do Jana wspominka, lecz ta podró
speza na niczem.

•*) Ssiad — p. lski, imiennik ale nie krewny ony
Prota. Fijoki oznaczaj naturalnie Fijakowskiego.
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w kadj ze czterech poszo. Interwencya ssiada

z fijokami zczon bdzie, a tym sposobem prdsze
i pewniejsze teraz i na potem. Poznaczycy w szcz-

ciu jako mniej czuj pooenie, zwoka u nich niczem.

Podobnie i gdzie indziój dzieje si. Ze wstydem wy-

zna musz omyk moj; owa dawna paczka do Kra-

kowa ekspedyowana nie przez Czecha, lecz przez Bo-

chenka; ju kroki przedsiwzite do wybadania tego;

jak to trudno u nas, jakie to oczy ma ten strach!

Prosz by w kadym razie zawiadamia mi, co do-

chodzi. W transporcie owym zabkanym Biblioteki

Warszawskiej z pótora roku zeszytów 8, przez mydla-

rza 3, przez ssiada 2, a teraz znowu 3, to jest Gru-

dzie, Stycze, Luty. Co tylko mog, robi, wszystko

co si drukuje wywalczone by musi w cenzurze , a rzecz

-kada odrapana. Pomimo tych trudnoci pism czaso-

wych wychodzi bez liku, a my midzy sob pytamy, kto

to kupuje? kto to czyta? Ksigarze stkaj na brak

odbytu, a adna ksigarnia nieubya, a co raz jaka
przybdzie. Teraz mamy : 1. Wcki, 2. pod firm F. S.

Dmochowski, bo ten ju gryk sieje, zupenie usun
si z widowni literackij, 3. Szczepaska wdowa, 4. Se-

newald, 5. Spiess z Fridlejnem, 6. Huques z Kaczano-

wskim, 7. Merzbach, 9 Gliieksberg Jan, 9 Giiicksberg

Gustaw, 10. Gliieksberg Emanuel, 11. Orgelbrand, 12.

Stebler, 13. Nowolecki, 14. wdowa po Geclu Salzstein,

15. Salzstein syn na Franciszkaskiej , 16. Salzstein

na Nalewkach, 17. starozakonny na Franciszkaskij,

18 i 19 dwóch ydów przy Nowiniarskiej. Oddzielnie

rosyjskie.

Do Schlettera w Wrocawiu, jako on szwagier Gliicks-

berga, atw mam komunikacy i to ju napomknem,
to wstrzymao odesanie teraz blach, ów dawny zamiar

zebrania w kup rozrzuconych publikat Twoich moeby
teraz móg przyj do skutku ze S/letterem lub w Po-

19*



— 292 —

znaniu ? Dziki za obdarzenie publikatami numizmatyki.

Dorczy mi ssiad Numismatiue du moyen age

t. I. II.; 23 pieces de montaires merovingiens;

dwa wydania Baudulius; Monnaies des fous;

Pythas de Marseille, reszta zostaa w P., nie

wtpi, e dojd. Yolumen wielki kompletnego zbioru

Twych rycin trudno aby tam si dosta ; czy niezechcesz

go tu kompletowa nadsyajc odbitki, poczwszy od

Pythas.

Niepiszesz o adnych dolegliwociach ciaa, o szwan-

kach na zdrowiu, co dao powód dwukrotnie do uma-

rzania Ci? przecie musiay by jakie podobiestwa.

Cay miesic Grudzie i Stycze Józia bya rozmaicie

cierpica, trzy razy po tygodniu siedzie musiehmy

przy Dworzaczku, który jest naszym ordynaryuszem,

a Wolf przybranym. Bya to choroba nerwów nader

silna i dotkliwa, teraz, lubo niecakiem, jest jednak do-

brze. Z ni razem i podobnie chorowa pierworodny,

jest on rekonwalescentem. Modsze dzieci take choruj,

w tym roku ju miay tak zwan gryp, katar. Szwa-

gier Józef Nosarzewski chorowa na gorczk nerwow,

lecz i on ju wydobrza. Zdziwisz si co si stao z Wer-

nerim, straci u nas zaufanie i podstarza si ju mo-

cno. Pani w Rokotowie od i)aru miesicy czsto zapada,

pisaa do mnie niby po wyzdrowieniu , ale tak nie jest.

L. nie dobr maj nadziej. Uradowaa si na wia-

domo, e 40 lat od niej noyczki nosisz; zawsze przy-

wizana do nas i do rzeczy naszj. Stefauia znalaza

sobie jakiego Sienkiewicza w Sandomierskiem, idzie za

niego pierwszych dni Maja, nieznamy nic. I koo Ewci

chopcy krc si, jeszcze ona za moda, ale dua, ma-

tk sporo przerosa, przystojna i dobra dziewczyna. A
mnie zimno przechodzi kiedy wspomn, moja starsza

za lat cztery w podobnem bdzie pooeniu , a Ty jj

nawet niezazna. Felixowi od Józi wzajemne jako i ode-
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muie pozdrowienie. Po Kluczewskiej zosta chopiec

i Zosia, litóra dopiero co umara na sucioty. St. De-

szert mocno tem zgryziony, on sam nieborak od wy-

wrotu, jak zama nog w biodrze, kuleje, zaledwie

chodzi moe i miewa bóle. Nie sdziem, aby to ten

sam by natchniony (Towiaski) dzi prorok, który przed

laty kilku by w Rudzie. Oni bdc u wód zrobili t
znajomo. Tamci w powrocie na Litw czas jaki u nich

spdzili, nam nieprzyszo tam ich widzie. Moe si

spodziewasz teraz sukkursu, moe na niego rachujesz,

moe te i nieodbicie potrzebny ? Nie bardzo bya spo-

sobno, ponawiam danie, aby w razie potrzeby bra
zkd si da za rewersikiem, który tu moe si zreali-

zowa. Bdzie mojem staraniem w niedugim czasie co

przesa, a zawierzaj, e musz znajdowa si fundusiki,

które najczystszem sumieniem bra moesz, nikogo nie-

pokrzywdzajc. Niepodobna mi jest rzeczy tj udowo-

dni, pewien wszake jestem, e mnie zawierzysz. Jake
tskliwie wyglda bd powrotu ssiada pod jego strze-

ch, bo dopiero przez niego spodziewa^si mog pewniej-

szych wiadomoci. Panna Regina wywiudykowawszy

swoje publikat, daa mi trzy egzemplarze, domagaa si

czy niemam co dla nij w pozostaych rkopismach, ale

nieznalazem nic i niedaem nic. Odtd wyjechaa i po-

dobno w Warszawie nie bya, bo pod t kondycy od-

dano jj, aby z sob wywioza. Podobne rzeczy w han-

dlu zakazane.

LIST CV.

Joachim do Prota.

13. Kwietnia 1843.

Ssiad podaje mi sposobno pisania, ale tak na-

gego, e dzi list od niego z pismem 16 Lutego otrzy-
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maem, a widz, e jutro trzeba odpowied wyprawi,

wigc rzucam wszystko i pisz. Przed tern pismem, które

ssiedzi wzili i dostawili, pisaem pracowity i niesy-

chanie dugi przez porednictwo Fijaka. Jak widz

i Fijaek zacny bdzie z tej liczby, u których opónie-

nie nic nie znaczy. Sdz z tego, e dotd owego a-

dunku z czterech paczek rónorodnych zoonego nie-

mam, cho przed czterema miesicami pisaem do Fija-

ka zaklinajc , aby w to wej raczy. Ani z jego koa,

ani Tytus nie odpisuj, ani objaniaj. Do Tytusa jesz-

cze raz napisz, a jeeli nawzajem w pewnym przecigu

czasu nieodbior odpowiedzi, przyjt zapat zwróc mu.

Nigdym nie liczy na Poznaskie, ani na Schlettera.

Pisaem i powtarzam, z Poznania nic niebdzie. Dzie-

siciu korespondentów, co mi zaczepili, zawodz i uci-

naj. Cztery artykuy do dzienników bez pretensyi, plan

maego woluminu do przedrukowania, od roku le i nie

mog dowiedzie si co si dzieje, cho z om poczt dla

wywiedzenia si opaciem. Sami si nacisnli dostar-

czy mae notaty, od roku niema nic.

Da im pokój, niemyl aby tam drukowanie by
mogo. Schlettera siy s za sabe, jak wymienionych

kilka listów okazao. Wreszcie nie podobao mi si, gdy

chcia si przypyta do mych blach do Dziejów Polski,

jakby do swoich. Pisaem wtedy dwoma drogami do

Was, aby tych w jego rce nie dawa, dozwalajc tylko

odcisku na ten raz dla uytku publicznego, moe si

zawstydzi i niemia zada. Spotkaem si od niejakiego

czasu z jednym awanturnikiem, czyli awanturujcym si,

który zaprojektowa wydanie nowe wszystkich mych dzie

razem, ale co tu trudnoci! mianowicie w dostawieniu

figur, blach, kiedy tak przewloke transporta. Wszake

z tego moe jeszcze co bdzie. Tymczasem nad tem

tylko pracuj teraz, aby Histoire de Pologne na pras

posza cho w 9tym roku, — novum prematur in annum.
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Z Rokotowa mielimy liczne i czue sowa cioci ^)

na tamten wiat wybierjcj sig, z dokadn caj ro-

dziny genealogi , nieumiaa tylko wymieni Sienkiewi-

cza. Odpisalimy niezwocznie. Za wiadomo o zdro-

wiu serdecznie dzikuj. Ciorujecie tedy do czsto;

a ze Stasia wida, e nienaraajc si na polu ciway,

mona okalecze; jest to ludzka wasno, ludzkie prze-

znaczenie. Janowi zaraz jutro karteczk na wesoe Al-

lelujali przel i kopi listu do mnie pisanego. O po-

gosce mierci pisaem ju dawno, abo dojdzie kiedy.

O zdrowiu pisa niema co, kiedy jednostajne. W bliz-

kicli dniach uroczystoci Józi pocztek 58 roku ycia.

To troch duo. Siy s jakie takie , i lepsze ni przed

picia lub szeci laty; ale affekcye, bóle nie opuszczaj,

a od lat paru machina si zmienia, nadwera biegiem

naturalnym, widocznie starzeje. "Wszake lepiej e co
dolega, anieli eby gorzj byo i chorowa przyszo.

Niebyo u was zimy, u nas bya jaka taka, sotna, do
pogodna, z lekkiemi przymrozkami. W tych dniach

mamy troch niegów. O trzsieniach ziemi, o komecie

pewnie z gazet wiecie. Zjawisko dla astronomów nad-

zwyczajne, nieznane, o niewiele co nas ogonem nie-

chwosna, po socu przejechaa.

Niewiem czym pisa, e Rolakowski umar z za-

palenia mózgu; le wyprowadzony dosta pomieszania

i po rocznem obkaniu zmar. Ludzie warjuj, w by
sobie strzelaj, eni si, kóc etc. Sdny dzie si zbli-

a, a tu allelujah! ycz i ja wesoego zmartwychwstania.

Nietroszczcie si o niedostatek, i prosz niech si

nikt nie nasuwa z datkiem, zkdkolwiek jest, lepiej e-
by go niebyo. Jakby byo potrzeba to si zgosi, na

to czekajcie, nieuprzedzajc. Fortuna w ruchomociach

1) Ciocia — p. Antonina Netrebska z Rokotowa. Stasio

— Stanisaw Deszert,
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ronie. Musz testamentow notk zrobi, aby w przy-

padku zgonu wadze sdowe do nich si niewdaway,

bd one pod opiek i na skadzie jednego kupca i ka-

bareciarza, przyjació szczerych. — Podobno przyjdzie

mi w Lipsku drukowa dodatek do Naruszewicza, to

jest zbiór rozrzuconych pism, cigajcych si do dzie-

jów Polski wieków rednich, do Piastów. Jeli do tego

przyjdzie, to nieco ksig do Waszej biblioteki bez ko-

sztów przybdzie. Wielki Yolumen kompletu sztychów

niech zostanie u Was. Cóbym ja tu z nimi robi.

O dalszem kompletowaniu mylaem, i egzemplarze odci-

sków par razy przysyaem, tylko e niedochodziy, mam
jeszcze odoone w komplecie; jeli kompletowa chce-

cie, przy sposobnoci wyprawi. Moe mydlarz wemie,

aby odda Fijakowi, bo sam pewnie dostawi niepodej-

mie si. Ja tu sobie zao inny Yolumen podróny.

Spotkaj si z czasem. Cho jestem obarczony oczekiwa-

niem i tern co mam na karku, niezawadzi jeli wypra-

wicie: 1., z blach: wszystkie do bibliograficznych ksig,

cztery podune do dziejów dla dzieci, — jedne in 4to

cztery Polski na sobie majc, oraz ma z herbami

i pieczciami polskiemi. — 2., z pism: Rozpraw o So-
wianach, Dzieje Polski in 4to w rónych spowiaych
okadkach (bo podobno jej w oczekiwanym adunku nie-

ma), naostatek duy in folio kajet, zatytuowany Afryka.

Musz by przy tym kajecie i mapy rysowane, a jeeli

s osobno, trzebaby doczy Ethyopi, Lybi. Felix

zawsze kochany, o onie i zajciu si robot przemyla.

Na pó roku przecignite ma subsydya, by tu w tych

dniach, otrzymania obiecywanego miejsca jest niejakie

podobiestwo, tylko jenera Skrzynecki podagr w domu
zatrzymany w ten moment za tem chodzi niemoe. Nie

dawno mia list od brata i ju lada dzie spodziewa si
grosza, który moe jego honor ratowa. Dobrzeby brat

zrobi eby niezalega, ale pewnie mu t ra wyprawi
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nie dwuletnie jakby naleao, tylko zalegle z drugie-

go roku. Ale, ale! tylko com niezapomnial o szcz-

ciu spodziewanem starego; dyplcmata rzdzcy tu ta-

cuje koo niego i zamierza powierzy mu publiczny ga-

binet numizmatyczny, funkcy publiczn, urzd. S tru-

dnoci, pltaniny, niewiem czy to by moe nawet ze

strony starego. Cieszy mnie, e druki francuzkie doszy

i dojd. Broszury s wielk osobliwoci. W Nurais-

matique du moyen ago francuzczyzna licha, wszake

to dzieo (750 egzempl. wyczerpnite) zrobio epok;
w Pytheaszu fruncuzczyzna chwalona przez Francuzów,

sa nettet, son elegance. Radbym z czasem i pamflety

róne i polskie druki dostawi. Gd) by si to tylko tern

zajmowa, toby na tyra wiecie uszo, ale oprócz tego bez

liku zgryliwych kopotów, których unikn niepodobna,

a czasem i szuka trzeba. Owo i t ra na tj kar-

teczce jest co do wydecyfrowania. W tych dniach z ra-

chunków ksigarskich z Holandyi przyszo sto fr.

Was wszystkich serdecznie i z czuem rozrzewnie-

niem ciskam i bogosawi.

LIST CVI.

Joachim do Prota,

28 Sierpnia 1843.

Odbierajc afekta etc. kilka sów rzucam na t kar-

teczk, sów czuych dla rodzinnego uczucia, rzewnych

aoci. Jan zdoby si na podró i by tu w prze-

szym miesicu. Znalaz starego do gruntu wzruszonego,

ale tak zajtego, e par dni pierwszych prawie si nie-

widzieli. W tyche dniach pojawi si by Felix, z sob
chodzili, poczem Felix do Leodiuni, Jan do Ostendy roz-

jechali si. W Ostendzie bra morskie kpiele tygodni
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par; raz tylko wybieg przepdzi noc u starego. Po

skoczonych kpielach obdarzy starego bytnoci dni

piciu. Duo z sob gadali, a zawsze byo co co nie-

domówili. Po dwunastu leciech niewidzenia si, nie mo-

gli si zdoby na rado, a zbliajca si godzina odjazdu

rwaa rozmow, powv)dowaa do ciszy i uraiknienia. Ruszy

nareszcie Jan do siebie przez Pary, gdzie ma dni dziesi

zabawi, moe w t chwil wyjeda. Tu sobie kupi nowy

podróny kufer, stary zosta u starego. W Paryu za-

mierzy sobie wyekwipowa si w nowy frak, stary zo-

sta u starego i przypad na barki. Przywióz by Jan

z sob rysunek Hugona i u starego w upominku zosta-

wi. Gdy przy Afryce stary duplikat dosta, przele go

w zamian Janowi. Cieszyli si stryjowie rysunkiem a-

dnym, starannym, którego przedmiot zasugiw^a na trud

kochanego wnuka, ale stary sdzi, e aby rysownika spo-

sobi do rysunku, pewnieby wypadao mu nastrcza do

kopiowania lepiej wyegzekwowane wzory, jakich w in-

nych rysunkach i sztychach niebraknie.

Józi koszule dugo podróuj, jeli si gdzie nieod-

lealy. Podjechay nareszcie do Akwizgranu, gdzie spo-

czywaj od dwóch tygodni przeszo. Za drugie tygodni

par, a moe za miesic, spodziewam si przeznaczenia

swego dojd, i skropione bd z wieej wdzicznoci.

Blachy bardzo dawno s na miejscu, ale gdzie, i ja-

kie kty biblioteka zalega, nikt dzi z opiekunów tj

przesyki niewie. Przyjacielskie przysugi, którym nie-

raz zorzecz!

Felix zawsze szuka miejsca i zatrudnienia, ma na-

dziej albo si ulokowa przy drogach elaznych, albo

dosta pewniejsze subsidia. Jan zostawi mu w pomoc

secin franków. Jan jeszcze 31 t. m., jak mi pisze, bawi
bdzie w Paryu. Przesyam do Miinzcabinet cokolwiek,

zostaje u mnie na czas póniejszy cokolwiek miedzi, a pe-

wnie niebawem znowu do rk co wlezie.
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Dzikuj szczególnie za notaty do geografii sowia-

skij. Oh! gdyby si móg. znale adunek przed dzie-

sitkiem lat przez Kraków wyprawiony. Gdyby on by
zawita do Bochenka, miabym go, nie musia do niego

doj. Niesychanie mi potrzeba 1. egzemplarz jeden

„Pocztkowe prawodawstwo Polskie Cyw. i Krym. Warsz.

1828. 2. RozpraMa o Bohuszu i pierwszych dziejopisa-

rzach pols. ze dwa albo trzy egzemplarze. 3. Broszurka

J. N. Janowskiego „Investigentur omnes sententiae et

leci juris Romani, quotquot in Cadlubcone ocurrent.

Var. 1827. Pierwsze dwa musz by jeszcze w skadzie,

a trzecie zapewne znajduje si w bibliotece gorzelnia-

nej. Bobrowicz w Lipsku od roku tego dla mnie

szuka. Wiele, wiele na tem zaley, aebym to móg
mie jak najrychlej. Bagam wic, aby za odebraniem

niniejszego, te ksiki wyprawi drog ksigarsk do

Bobrowicza Librairie etrangere a Leipzig. On bdzie wie-

dzia co dalj z tem zrobi. Jeeliby Janowski w biblio-

tece si nieznalaz, moeby Bandtke lub kto poyczy,

za kilka miesicy zwrócibym, mówi za kilka miesicy,

bo drogi ksigarskie potrzebuj troch czasu. Star

i mod rodzin ciskam serdecznie.

LIST CVIL

Joaciim do Prota.

3 Padziernika 1843.

Mie jest opowiadanie, dopytywanie, a przecie po

niem zostaje prónia, a zapomniao si o tem o owem,

niespodziana rozmowa urywa si, niewiedzie od czego

zacz. Wy tego niedoznajecie. O podróy Jana pewnie
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ju wiecie. Miaem w tym roku kilka miych spotka,

jakkolwiek nierozpdziy aoci.
Pan Tytus i jego suba uieadnie sobie postpuj.

Wystawi sobie, na proby i zaklciu adnej odpowiedzi,

gdy pytam, czy maj u siebie kopie dokumentów do pra-

wodawstwa litewskiego, aby odpisali tak ub nie, i tego

niema. Wypadnie koniecznie im odesa, zwróci 600 fr.

Juzem to zapowiedzia im. Z tem wszystkiem radbym

wiedzia, czy znalaz te kopie z metryk litewskich wypi-

sane, i czy im dostarczy. Oh, jak to tym ludziom lekko

nami poniewiera!

Gdy ci, co mi widzieli, opowiedz, niemam co o so-

bie pisa. Posuwanie si w lata i kopoty. Czego pra-

gn, a niewiem co pocz. Duo robót roztaszowanych

przedemn, niewiem którj si chwyci. Opónieniami,

przeszkodami odraony, wstrzymywany. Rzuciem si na

mied, kilkanacie nowych tablic przygotowaem, a do tego

trzeba textu, poszukiwa, swobodnj myli. Na Afryk pa-

trz, zachciao mi si onj. Na rozpraw o Sowianach i noty

do tego równie. I tu znalazem kopi ojca rk! zachciao

mu si kiedy byo szuka w tem rozrywki!... Na ko-

szule pogldam ju, tyle tego! prawdziwie nieudwign
jak przyjdzie pój w podró cho na tamten wiat,

a dugo na nie patrzy bd, nim si omiel one wzi.
Przypomniano mi w tych czasach kozackie kostiumy,

wszake boj si e niewydoam, do dalszego to czasu. Ale

o Janowskiego rozprawk, Bohusza, i pocztkowe pra-

wodawstwo polskie prob ponawiam. Najlepsza droga

ksigarska do Lipska a Mr. Bobrowicz zur weiteren Be-

fórderung.

Mydlarz tego roku jedzi do wód morskich do

Dunkierki, i nie wiele dni temu wróci. Gdym do ho-

telu jego zaszed szukajc niektórych goci, suba ho-

telu opada mnie, czy si z mydlarzem nie chc widzie,

powiedziaem e nie, bo on wraca do siebie. Jest tam
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gdzie arkusik drukowany dodatku do Dziejów sta-

roytnych, radbym to mia. Schletter bez atlasu wy-

da. Niech Was Bóg pociesza. Syszaem, e do Ewci

si umizgaj, nadstawiam tedy ucha, czy nie wyjdzie za

m. Jeszcze raz ciskam i kocz, bo nadchodz go-

cie, a podróny nagli. Pan Walenty Z. (Zwierkowski)

take na wyjezdnem zajrza.

LIST CVIII.

Prot do Joachima.

3 Listopada 1843.

Rzadki to zaiste wypadek, sowa Twoje datowane 28

Sierpnia i 3 Padziernika (przez Leona ubieskiego
i Gierlicza) krótszym czasem doszy z numizmatycznym

zbiorkiem, piknie oprawn prac i komicznym mane-
quin qui pisse, kiedy ów pracowity i niesychanie

dugi (jak zwiastowae) przez porednictwo Fijako-

wskiego dotd niedoszed, chocia dwukrotnie ju upo-

minaem si. Niepomau dziwno Ci by musiao odbie-

rajc Afryk i inne bez adnego sowa dodatkowego.

Ow paczk wyprawiaem przez Leona ubieskiego na-

der nagle, pewny te byem, e inn drog wczeniej ni
paczka dojdzie. W Czerwcu mia ssiad (Slaski) wyje-

da, a oto od tygodnia do tygodnia wybierajc si,

teraz dopiero rusza. daniom wszystkim staram si

zawsze zado uczyni, z danych tylko Azya i o He-

rulach niedostaje i niewiem ju jak mam szuka. Bla-

chy teraz wyprawiam, jedna in 4to cztery Polski, na

niój dwie mae z herbami, do Bibliograficznych Ksig
13, za sze wydane ed pótora roku Fijakowi, a to

na mocy dyspozycyi Twojj, przez niego mi okazanej.

O nich wic pisz do F., by moe e doczy do trans-
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portu. Masz tu take history polsk in 4to i ostatnie

pi numerów Biblioteki Warszawskiej. Piekielna spra-

wa poznaska, e te cztery paczki tak maruderuj.

Odebrae wic jedn z blachami, drug z ksikami,

a trzeci z rzeczami pisanemi, a czwart z Bibliotek

Warszawsk, a nareszcie czy masz numizmatyk Baudt-

kiego? Do paczki krakowskiej wracajc, w swoim czasie

oddane mi byo recepisse Bochenka, a teraz przed pó
rokiem odezwaem si o to do niego, lecz dotd adnego

usprawiedliwienia. Kopie z metryk litewskich wypisane

wydaem dawno Tytusowi Dziayskiemu. Volumen pi-

knie wydrukowany. Fijakowski solennie przyrzek, e
Ci egzemplarze przesane bd i mnie jeden egzemplarz

da przyrzek. Nic z tego, widz tylko publikat t po

ksigarniach, a ostro o tern do Fijakowskiego napisaem,

boj si czy F. nie jest chorob zoony, bo to czowiek

bardzo cierpicy. Prawodawstwo, Janowskiego rozpra-

wk, wzmiank o Bohuszu, dodatek do Dziejów staro-

ytnych, pod koniec Padziernika do Bobrowicza wypra-

wiem. Wzmianki zaledwie o jeden egzemplarz, najusilniej

biegajc, wystaraem si, niema tego nigdzie. Ju to

bardzo dawno ofiarowaem Schletterowi przez Glucks-

berga ukad o odbicie atlasu, niezgosi si wszake.

Miae ustne o nas detale, odtd nic nieza^zo. Wo-
dziscy Maciejowie, z nimi Deszert Stanisaw, byli u mo-

rza pod Hag, bali si zajrze do ssiedniego kraju.

Mam teraz w domu Niemca kwarta pity i Szwaj-

cara z Lausanne, zowie si Dubois, dopiero dwa mie-

sice jak tu przyby. Zna on dokadnie famili Jun-

dziów, uczy take Hugona introligatorstwa. Fehxowi

osobno nie pisz, uciskasz go od nas. Pisaem do Ru-

dolfa, aby jak najprdzej dosa mu akty zejcia rodzi-

ców, list jego w kopii komunikowaem. Dopilnowanie

skutku poruczyem Teodorowi. Brat Teodora lskiego

Wadysaw zdrów, pilnie gospodaruj. By u nich Ta-
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deusz w objedzie i rozpoznajc swój kraj. Niech Felix

sprostuje mylnie udzielon wiadomo i powie to jene-

raowi Skrzyneckiemu z naszemi ukonami. Doszo nas

tyle: Etudes numism. t. 1. etc. etc, to z wdzicznem

sercem przyjte.

S tu, prz}pominam: Marcin Gallus, legenda o w.
Stanisawie, ywot w. Stefana, rozmaici analici, Jan

Ostroróg i uamki kronikarzy; rzeczy po wikszj czci
wcale niedrukowane, albo uamkowo, niedobrze. Z rko-

pismów przepisaem w liczbie ark. 46, czyli niewarto

druku, gdyby ochotny Mecenas si znalaz.

Pokazaa si trudno zrobienia jednego pakietu,

wic blachy dugie zosta musiay, spodziewam si je-

dnak módz je przesa przed Wielk noc.

Serdeczne ucinienie.

LIST CIX.

Prot do Joaeiima,

21 Marca 1844.

Wiele nas nie dochodzi, i tak co byo wspomniane

w licie wielkóczwartkowym r. z. „pisaem pracowity

i niesychanie dugi przez porednictwo Fijaka," dalj:

„egzemplarze odcisków par razy przesyaem", to nie

podochodzio. Dopiero przez osobiste porednictwo eks-

pedycya z licikiem z daty 28 Sierpnia, dziki za te pisma,

maleki format, pikna oprawa. Póniejsze sowa z dnia

3 Padziernika te osobicie oddane, odtd nic. Ustnie

z Poznania upewniaj teraz, e z owych czterech paczek

wszystkie ju nareszcie odebrae, ale przytem kazano

mi powiedzie, e cierpisz na oczy, e cierpisz niedostatek,
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znosisz niewygody. Takie wiadomoci rozdzieraj serce

nasze. Nie chcemy i na przekór woli Twojej, kazae
czeka a si zgosisz, to podobno nigdy nie nastpi,

a przynajmniej jakeby nieatwo doszo. Ja woyem
obowizek na odwiedzajcego, aby imieniem mnjem pro-

ponowa, — nic wzi niechciae. Ponawiam dania
moje, czyli t drog teraniejsz niemoe mnie doj
Twoja wola? Wszystko jest do Twj dyspozycyi, a nam

to najmilsze bdzie.

Czyli pod koniec roku z wyprawion przez ssiada

pak i list odebrae? spodziewam si za powrotem jego

wiadomoci i nowych rozkazów. Do Tytusa pisaem

dugi niemenaujcy list, historycznie wypisaem ale o

wszystko. Juci to powinnoby mie dobry skutek. O pu-

blikat statutu posza odemnie inicyatywa, materyay

znalezione, zasane, jake dawno ju wydrukowane, jake

dawno upewniono mnie, o posaniu Ci egzemplarzy, i mnie

obiecano jeden do biblioteki. O to wszystko otwarcie do

Tytusa pisaem, o odesanie lub zniesienie si z Tob
wzgldem blach i tablic bibliograficznych, które poprzednio

wyda im kazae. Czyli Bohusz, Janowski i t. d., w ogóle

sztuk 4 drog ksigarsk przez Bobrowicza w Lipsku

doszy? Tego wszystkiego wiadomoci interes mój wy-

maga. Dosyam numer ostatni Biblioteki za rok zeszy,

powinien by komplet. Czyliby niemona mie ztamtd

Ferranda trois demembremens, torae premier?
ju go nie zastaem, a tu ani go dosta, i ksigarze

twierdz, e to wyszo z handlu.

Pomidzy naszymi wszystko jest jak bywao, pierwo-

rodnego i matk leczy jasnowidzca, ale to taka jakij

mówi podobnej niebyo. Przeywszy lat tyle nie wie-

rzyo si temu, a teraz widzc co jest, niemona nieda

wiary, co za dziwne skutki jej rad i nasi pacienci sku-

tków ju doznaj. redni rezyduje w miecie, ma si

formowa na artyst malarza, pocztki wró dobrze,
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reszta w domu aplikuje si. Ewa miaa dalekich wzdy-

chaczów, ale to troclia przedwczenie. Jej kuzynka

Zosia wybiera si zmieni stan, to tylko Jana interesowa

moe, bo j zazna u siebie. Od brata Feliksa nic nie

wiemy, czy doszy go dowody potrzebne do projektów

enienia? czy moe ju i oeni sig, a oeniwszy si, czy

si odmieni? nie wtpi, e w pierwszym licie znaj-

dziemy to. Pozdrów go naszem imieniem. Pani z Eoko-

towa w tym czasie wybiera si z odwiedzinami do wdowy

po Kazimierzu Cieciszowskim, zadaleka i zacika droga

na jej wiek i siy, ale tego wyperswadowa niemona.

P. Mikoaj Moroz yje, ale to dziecko niedone, nie-

dobra to staro! Otó co przychodzi pod pióro, teraz

zostaje nam jeszcze poleci si Waszemu czuemu przy-

wizaniu rodzinnemu. Szwajcaryi wiadomoci o nas udzieli

pewnie nie zaniedbasz.

LIST ex.

Prot do Joaciima.

17 Czerwca 1844.

Odbierasz powtórzenie wyrazów przed dwoma dniami

skrelonych, podaj si sposobnoci, korzystamy z kadej

sdzc, e jedna przynajmnij dojdzie. Od ostatnich,

które byy wiadomoci od nas, stan rzeczy adnj w ro-

dzinie nie dozna zmiany. Pan P. oddawca poprzedniego

biletu winien i moe da sprawozdanie. Od Twego osta-

tniego z dnia 3 Padziernika nieniielimy nic prócz

ustnych relacyi. Mydlarz je udzieli. Czyli z Tytusem

do adu doszede? Ja ju nietylko do suby jego, ale

i do niego samego najobszernij w tej materyi rozpisa-

Listy J. Lelewela Tom JI. 20
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em si, na to dotd nic. Ustnie przez kogo zapewniono

e tablice bibliograficzne (blachy), które u nich byy, ode-

sano do Brukseli.

Tskny ucisk.

LIST CXI.

Prot do Joaeiima.

16 Wrzenia 1844.

Jak w roku zeszym mielimy trzy listy Twoje z d.

3 Kwietnia, 28 Sierpnia i 3 Padziernika, tak w tym

dotd adnego.

Naszych kilka sów powiniene by odebra, zawsze

krótko, bo niezawsze stosowne sposobnoci. Chcielibymy

kad czynno, kad myl nasz na may przela papier,

jest to trudne, niepodobne; drobnostki rozliczne, waniej-

szych zaj niema, ani pod strzech nasz, ani t u dalszj

rodziny. Rónie przechodzi si ze zdrowiem, bywao ju
bardzo niedobrze. W tej chwili pomimo przeszkód, jakie

stawia stan powietrza w tem niegodnem lecie, kuracye

pokazay pomylne rczultata i na Józefie i na pierworo-

dnym, a to dziki jasnowidzcj sandomirskiój, która

wiele, wiele osób uratowaa. Nietylko to my pooyli

nasz ufno, wielu medyków odurzao si na te dziwy,

lecz wiato prawdziwe osdzio inaczj i wzbronio tj

szarlataneryi. Z jj to rady pierworodny by w Karpa-

tach, tam czerpa zdrowie, poznawa ziemie dawne, ludzi

tamtejszych, stary Kraków, sól, gór szczyty, nic tam nie-

uchodzio jego zastanawiajcej si uwagi. Powróci z in-

nemi siami i z innem zdrowiem. W naszym obrbie

oddani zwykym zatrudnieniom prowadzimy monotonne
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ycie, kady dzie do siebie podobny, a w tym lecie

ciga walka z ywioami, rolnik truchla na swoj przy-

szo, Indiwidualnie moe przyszo ta by dolegliw,

rezultata w ogóle niepowinny zastrasza.

Odsyka Twoja przyniosa nam zmartwienie niemae,

bo posdicie o podstp tego, który niepowinien by po-

sdzanym. Potrzeba wic zaklcia, anathema? Na po-

parcie masz i to, sowo poczciwe, honorowe, nie pocho-

dzio to z adnego datku, a bro Boe, jak to posdzie.

Raz jeszcze powtarzam, nie pochodzi z datku adnego,

ekscypuj wszelkie wybiegi, restrykcye, mówi szczerze,

poczciwie. I có mog wicej powiedzie? kiedy tym

zarczeniem nieu wierzysz, czemu uwierzysz? Tak rzadkie

s sposobnoci, a jeszcze trudniejsze przewidziane, a Ty

przez wygórowan ostrono, delikatno, pomnaasz t
trudno. Dla serca naszego nie wystarczy Twój opór,

bdziemy prosi, zaklina, chciej nas zrozumie, nie od-

rzucaj, znowu o tesame 600 franków prosimy. O Ty-

tusie Dziayskim najponniejsze wnioski, a nietylko z nim

ale z nikim konspirowa przeciw dobrej wierze niebd.

Infamis mia odemnie sowa prawdy, i na to ani sowa.

Domylam si poniekd jaki i midzy wami koniec, war-

toby jako goniej uwieczni pami tego. Trudno mi

jest rozumie to wszystko, dorywczo tylko kombinacye

robi mog. Niewiem te, czyli masz w rku ow pak
z blachami, a w niej Dzieje Polski, kajet kwadratowy?

Inna przydusza forma blach do dziejów niemoga

by natenczas objt, ta te doj powinna.

Nie tylko z powinowatymi ale i blij znajomymi

niezaszy zmiany. Z blizkich, z poczciwoci znanych nam,

skoczy Bruno hrabia Kiciski. Apopleksya go domor-

dowaa, nie objav>ia si po nim adna sympatya, tylko

w Kuryerze Warszawskim.

Dzi piszemy do brata, dawno, bardzo dawno od niego

litery nie byo, tylko przejedajcy ustnie relacyjki nam
20*
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czynili. Rzewne ucinienia od przywizanych, kochaj-

cych. O postanowieniu Feliksa nic niewierny. Nasze

uciski zasyamy.

LIST CXII.

Joachim do Prota.

26 Wrzenia 1844.

Duo mi pocieszajcego z naocznego widzenia po-

wiada. Chcia tych sów par i bierze. Co widzia

opowie, co sysza pewnie powtórzy. Pewnie e dolegli-

woci i niedoli moc. Có robi! inaczj by niemoe,

skoro przyczyn usun niepodobna, znie trzeba. Wiek

tymczasem gniecie. Stary i Szwajcar uciliwy mieli i maj
w tym roku nawa robocizny. Ztd trudno od nich sowa
wycisn. Czy Feliks papiery odebra? jak by przed

niewielu dniami na godzin kilka, dopyta si zapomnia-

em. Projekt maestwa, dla którego sprowadza pa-

piery, rozchwia si: inny si roztacza, s swaty. Tym-

czasem jest w dobrem pooeniu, tylko o umorzeniu du-
gów trudno mu myle. Jest teraz profesorem. Uczy

kaligrafii czyli piknego pisania, bez artu, a na art

piknego stylu na pensyonacie, który pod jego surveil-

lanstwem ma zakwitn niebawem, bo wchodzc do niego

znalaz go bardzo kawczcym. Dobrze y nadziej,

kiedy jest co je. Ciekawy bym by leków jasnowi-

dzcych, pomagaj synowi, a matce czy równie? przyj-

mijcie czue i rzewne ucinienie.

Dla drukarza Stefaskiego w Poznaniu potrzebne

blachy

:

1) Polska za Bolesawa Wielkiego, pobrzee midzy
Elb a Odr.
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2) Sowiaszczyzna midzy redni Elb i Odr, oraz

wyprawy Bolesawa Wielkiego i Henryka II.

LIST CXIII.

Joachim do Prota.

27 Padziernika 1844.

Nie suppozycya zmowy, ale podobiestwo uwiedze-

nia, gdy suma 600 franków z sum szeciuset w kwestyi

bdc zbiegaa si, byo powodem odrzucenia i zwrotu.

Zdaje si, e Tytus Dziayski da sobie pokój nareszcie.

Mimo tego ponowione wyprawienie 600 zmartwio, „nie

pochodzi to z adnego datku", ale jest datkiem. Na coV

Po co? Zkd? Mówio si, e si upomni, gdy bdzie

potrzeba. Kiedy si nie upominao, zna e nie byo
potrzeba, a gdyby i bya potrzeba s na zy raz blisze

zapasy bratnie. Nadeszy 600, kiedy potrzeby mijay.

To prawda, e przez lat par znowu byo trudno i trudno

a strach, ale si wybrno. Dopieway jakie takie

wpywy i niemay czas bd si cign. Có z tego

e 600 przybyo, to popchnie wydatki, którychby si nie

podejmowao, gdyby niebyo, bo na siebie, na zwyke

wicj si niewyda. Co bd zostaj, bodaj ostatnie.

Dzi raz pierwszy myli si o ulokowaniu, nim przyjdzie

na jak antrepryz ruszy, albo strawi. Mówiono mi

czasem o troskliwoci o zdrowie. Troskliwo zbyteczna;

kiedy si rols 60 ycia zblia i wzrok i siy i zdolnoci

musz opuszcza. Gnbi dolegliwoci, tak by musi.

Niedawno dugo si z jednym medykiem rozmawiao:

wypado e trzeba przyczyny zego usun; a kiedy nie

mona: to cierpie. Wreszcie w pewnym wieku wszystko
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si skoczy musi, a gdy czek wszystkim zawadza, to

i dobrze kiedy skoczy. Nie troszczy si nic o niego,

a kiedy skoczy nie aowa go, zmówi wieczny odpo-

czynek i zapomnie. To moja rada.

Spiesz si z rónemi antrepryzarai, aby pokoczy

co mona. Nareszcie po dziesiciu lecieci utrapienia

niewypowiedzianego, Histoire de Pologne jest w kursie,

wszystkie pretensye pokryte, kwestya do zera przywie-

dziona, nadzieje jakich takich korzyci na 150 egzem-

plarzach le,. Zostanie tylko ze trzy lata sucha uty-

skiwa wydawców, którzy si o te achmany procesuj

midzy sob. Cz istotna, po francuzku napisana, zaj-

muje dzi tómaczów, tak polskiego jak i niemieckiego.

Zbiór recenzyi, po wielu leciech projektów, wydrukowa

nareszcie w Poznaniu upaski i przynioso to rzeczy-

wicie 350 franków. Obligowaem go, aby Wam kilka

dostawi egzemplarzy. Teraz Stefaski wzi cztery tomy

Polski wieków rednich, to jest zbiór rozpraw dawnych

i nowych, i o prawodawstwie cywilnem i kryminalnem.

Kady tom przyniesie 373 fr. blizko. Wano tego

niezawodnie przerobieniem podrosa. Do wykoczenia

nie tak wiele pozostaje, tylko do dwu jjierwszych sztychy.

Obliguj go, aby Wam po wyjciu kadego dostawia.

O dopiskach do pierwszego tomu Niesieckiego nic nie

mówi, bo niewiem jak to pójdzie z tym otrem Bobro-

wiczem. O katalogu gabinetu numizmatycznego rzdo-

wego take niema co mówi, bo nie zaczty, i kiedy si

zacznie nieprzewidziane, robota kilkomiesiczna. Innych

do wykoczenia mnogo, mnogo. Trudno wydoa przy

kopotach innego rodzaju. Spokojnoci niema.

Jak wiadomo, pierwszy Biblioteki Warszawskij trans-

port niedoszed, komu si podobaa, ta co dosza potem

jest od Lipca 1842 do Grudnia 1843, to jest rok cay

i miesicy siedm. Blachy bibliograficzne z Ksiztwa
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Pozuanskiego doszy, zaleawszy u Bobrowicza niemnij

jak pó roku. Za to droga. Blachy podune historyi

polskiej nieprzyszy. Zalegao te u Bobrowicza i pismo

z 21 Marca. Zy to komisant, psot mi narobi niemao
i sobie. Lepiej poleca ksigarzom poznaskim, a mia-

nowicie A. Popliskiemu, czyli raczj J. ukaszewiczowi,

albo Stefaskiemu, albo upaskiemu, który tu prosto

wyprawia. Najlepszy pierwszy, jeli nieodmówi.

Ferranda niepodobna bdzie kompletowa, wcale si
tu nie uwija. Miao si i tu egzemplarz jego, wasnym,

sumptem nabyty. Zatracili przyjaciele z wielu innymi

Wszake jest nadzieja, e si zdobdzie na nowy. W tyci

dniach wpada w rk Temis Polska u Gazowskiego
drukowana, ale w niej niedostaje poszytu 1 z tomu 2,

oraz poszytu 2 i 3 tomu 6, to Wam atwij kompleto-

wa. Byby to egzemplarz osobliwy, gdyby wróci do

swego legowiska.

O uszczerbku biblioteki waszj pisao si niegdy

przez Fijaka. Dzi przychodzi na myl: U Magnusze-

wskiego w Warszawie Listy (Kotaja) anonima do Sta-

nisawa Maachowskiego. U Swidziskiego Rudawski

i Chodkiewicz Naruszewicza, Grelowskiego wydania (warto

reklamowa). U Wójcickiego rkopism jaki imion sa-

wnych, niepomni si. U nieboszczyka Tymitoskiego, pi-

jara w Radomiu, kroniki Lindenbroga, Pistoriusza (ile

pomn z podpisami biblioteki Bernardynów uckich),

oraz rkopism komemoracyi, czyli nekrolog kilkokartkowy.

U Kiewlicza w Szczebrzeszynie Wirgili Heinego etc.

O innych niepomni si.

S tam gdzie dwie kopie obrazu dziejów polskich,

jedna 8 z podpisem cenzury krakowskij, druga 4 z pod-

pisem cenzury petersburskij i warszawskiej. e t
nieprzyszo na myl której z t)ch nadesa. Przy pier-

wszej sposobnoci uprasza si o wyprawienie. Bochenek
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adnego objanienia, adnj nie daje odpowiedzi. Kopii

kronik z Marc. Galla, i Kucharskiego z utsknieniem

wygldam.

O Feliksie pisaem dawnij, niele mu, uczy, dozo-

ruje w szkole, cieszy si, e pod jego nadzorem ju pod-

upadajca szkoa renomy nabdzie nowej i pokrzepi si,

projektowane maestwo niedoszo. Panna owiadczya,

e chce pann zosta, cho j lata zachodz. Ale jak

by tu we Wrzeniu nadmieni, e s znowu swaty na

co dorzeczniejszego i lepszego.

Widziaem z tych, co widzieli po Karpatach podró-

ujcego i drugiego u wód (Tadeusz i Hugon). Pragn

dosysze o pokrzepionem i uraocowanem zdrowiu matki.

Niech Was Bóg utrzymuje, niech Wam bogosawi. Wy-

obraam sobie, jak to wszystko tam podroso, zbabiao,

zdziadziao, cho róniczki at s dziesitkowe. A matuli

kochanej dziki za czue sowa bez daty, co przez Szwaj-

cary przyszy, niech jj wynadgradza w jedynaczce i li-

cznych wnukach. Projekta podróy z Szydowa, zdaje

si spezy na zawsze. Wszake przejazdy niezmiernie

staniay. Z Berlina a tu w par dni za 80 franków

dosta si mona osobie jednej, to jest okoo 130 zotych.

Caej rodzinie najczulsze najserdeczniejsze ucinienie.

Czy t Koukowski^) yje?

1) Konkowski pijar, nauczyciel domowy w domu Lele-

welów, pod którego kierunkiem ksztaci si Joachim od roku

1795 do 1798.
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LIST CXIV.

Joachim do Prota.

Przyszo mi na myl powiedzie co to byo kiedy,

co zaszo z panem Tytusem Dziayskim. Pytae o to

w swoim czasie, pokryem milczeniem, aby Ci niejjjjtrzy.

Po wyjciu statutu niespodzianie otrzymaem z Galicyi

od paua Dziayskiego list, w którym mnie o wyjciu

zawiadamia i e poleci Fijakowskiemu, aby mi przesa

600 franków jako honorarium. W tene czas i to 600

nadeszy. Na grzeczny list jeszcze grzeczniej odpisaem,

em si statutem trudni nie dla honoiarium, i nic mi

si za nienaley, wie za e niezarobionych pienidzy

nieprzyjmuj, bo kiedy siostra jego rónemi sztukami

wanie 600 frankami obdarzy mnie chciaa, to si to

jj nieudao. Zwaajc jednak na dzisiejsze me pooe-
nie, przyjm, jeli on zechce naby materyay do wydania

dalszego statutu; s, takie a takie wycigi, wypisy z metryk

koronnych przygotowane. Za to 400 franków jako hono-

rarium sobie licz, skoro on tamte dostanie. Wiedzc
za, e niedba o grosz, reszt rozporzdzam tak, e on

przeznacza na wsparcie biednych fr. 50, a 150 franków

na potrzeby publiczne, i wraz kwity wypaconych tych

200 franków doczyem. Uwiadomiem go przytem, e
w prezencie dla jego Kórnickiej biblioteki wyprawiem

me wydania rozmaite (które ju wysoko szy, albo wcale

w handlu niebyy). Nastpuje milczenie. Prosz si jego

samego, dworu jego, przynajmniej o upewnienie, e mój

list doszed. Znikd adnej odpowiedzi. Czy prezent do-

szed? adnj odpowiedzi. Dowiedziaem si tylko od

Kielisiskiego, e wypisów z metryk u Ciebie nieznaleli,

tylko co innego, i to wzili (ale i wypisy by musz).

Wreszcie i dwór jego zgasza si przesta. Do ywego
tem tknity, jadcego w Poznaskie Tyszkiewicza obli-
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gowaem, aby gdy Dziayskiego spotka wyjedna sów
parg, zapowiadajc, e jeli o dojciu mego listu upe-

wniony niezostau, 600 franków mu zwróc. Wróci
Tyszkiewicz, pytam. A widziaem go w Drenie, ale

z nim niema co mówi. Dosy. W kilka dni pojawia

si Cieszkowski, mówim o Drenie, a on powiada, e
si z Tyszkiewiczem znajdowa na bankiecie, gdzie pan

Dziayski publicznie si ali, em ofiar jego niewdzi-

cznie prz\ j,. Bdzie j, mia zwrócon odpieram. Czemu
uiemasz przyj? A na co bym mia przyjmowa? Ci-
gno si to wicej roku, nim si tak wyklarowao. Na
szczcie dla mej spokojnoci zdoaem 600 franków nie-

bawem po uczcie owej znale, i odesaem z listem cale

grzecznym, e poczytujc je za poyczone, mio mi je

zwróci. Bankier tylko mnie upewni, e odebra, nikt

wicj. U niego zostay kwoty na 50 i 150 i podatek.

Poyczka! z lichw, bo zatrzymujc i zwracajc 600,

najmniej 300 straciem. Wyszedem jak Z. na mydle.

Wdawaj si z pany. W par lat potem odwiedza mnie
tu synek jego ze swym mentorem Konigk. Ten Kónigk

w tych czasach do mnie si zgosi, uiewiem czy si to

pocignie. Przygód podobnych Yolumina pisa.

LIST CXV.

Prot do Joaeiima.

1 Padziernika 1845 z Woli Cygowskiej.

26 Wrzenia i 27 Padziernika r. z. s daty osta-

tnich sów, które od Was odebrane W ostatnich byo
wiele zlece, które wykona staraniem naszem byo. Co
da, pewnie doszo, ale czy potrafiem zado temu
uczyni, czy to co wysane, jest to co dane? Stefan-
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skiemu blachy dwie posane, i do niego i do upaskiego
po egzemplarze zgosiem si. . Otó pragnbym mie
kiedy t pewno, czyli paka in folio, w którj Marcin

Gallus, caa dosza? Jak trudna kontrola, dotd pomimo

stara licznych i zabiegów nie zdoaem wyledzi, co mo-

go sta sig z ow paczk przez Kraków, a jak wielu

godnych ludzi gorliwie tem zajo si! Teraz mam po-

czciw sposobno, raptem mi nasiada, trudno myli

zebra, nie bdziesz kontent z mego pisma. Udao mi

si piichwyci znowu siedm sztuk z Petrzyskiego znale-

zienia, teraz Ci je posyam z warunkiem wielkim pe-

wnoci. Czyli Kodexa Litwy wydania Tytusa Dziay-
skiego byy ju w rku Waszem, jak si przedmowa wy-

dawcy podobaa ? Czyli numizmatyka Zagórskiego od wy-

dawcy Rastawieckiego dosza? S to pytania, które mi
obchodz. Otó co mi si w myl nasuwa.

Fijakowskiego porednictwo nic niewarte i przeko-

nanie mamy, jaki pan taki kram. Owiadcze duo,

a w skutku nic, duo sów ostrych mieli odemnie. Czy

blachy do ksig bibliograficznych odesali? Najpewniej-

sze s okazye przez upaskiego i przez Seweryna Miel-

yskiego. Chccym nietrudno, ale gdzie szuka pra-

wdziwie chccych? Czyli macie pismo warszawskie Prze-

gld naukowy, zwracam uwag na Nr. 25 r. t.

Jak Ty pragniesz, tak i my spragnieni Waszych wia-

domoci. Rodziny uaszój stan jest co do zdrowia jako

tako. Jasnowidzca duo zrobia niewtpliwie, byoby

wicj, ale to jj wzbroniono, o ile to ztd osób po-

zbawionych i pociechy pomocy. Matki zdrowie wielkie

korzyci odnioso, ale utwierdzonem niezostalo. Starszy

by bardzo dobrze wróciwszy z Karpat, Szczawnickie

wody na nogi go postawiy. Gdyby to byo mogo w tym roku

by powtórzonem, ale utrudzenia wyjazdów stawiy wielkie

przeszkody. Uwaga, i przejazdy niezmiernie staniay, jest

waciw, ale drogo nie jest waciw przyczyn tru-
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dnoci wyjazdu. Wiele to jest okolicznoci, na które-

wzgld mie, oglda si naley? Gdyby nie to, czyli-

bycie nie mieli z naszych najmodszego narzuconego

nawet na dugo; ale nastpstwa tego s atwe do prze-

widzenia. Mnie si jeszcze staje do popychania biedy,

oczy tylko nader osabione utrudzaj prac. Modzie
dorosa i dorasta, co z ni bdzie? Oj biedni rodzice.

Spikny si w ogóle wadze niebieskie. Rok po roku

mamy niedostatek, jeli poprzedni by zy, ledwo dao
si zetkn z teraniejszym, co bdzie w tym? W roku

zeszym kraina stracia wiksz cz owiec, teraz w ca-

ej krainie bydo pada, o cian od nas pada ju.

Urodzaje ze, puste stodoy wszdzie, kartofel ycie prze-

ciga do wiosny, niedola bya, jest, niedola wiksza czeka,

bo czyli jest kto, coby chcia i móg zapobiedz w tym

razie? Ratujemy si jak moemy, a zawsze smutna osoda,

e wielu wicej inaczj cierpi. Siostry i szwagrowie

w zdrowiu, dobrze uprojektowana podró modszej spe-

za, inczej by niemogo, byy to chci, które niemogy

przyj do skutku, moe powody bache jednak prawdzi-

we. Oni s lepiej, bo te mniej o kim maj myle,
myle tylko o sobie atwiej przychodzi. Dobrzy oni,

przed par niedzielami nas nawiedzili. Byli i bracia.

Felixa uciskaj go od nas. Szwajcar pisa jeszcze 25

Listopada, ustne póniejsze mielimy o nim detale, dzi-

siaj krelemy i do niego nasze wyrazy. Myli nasze za-

wsze Wam towarzyszy powinny. Zawsze si pociesza-

my czemsi! .... a to co jako oddala si, oddala, a my
co dzie starsi. Rodzina caa porucza si Waszemu
bogosawiestwu, a my ciskamy Was najserdeczniej,

najczulj.

Nb. Konkowski dawno nieyje, stary Mikoaj Moroz

wegetuje, ale ju nader stary, pomidzy bliszymi adne
nie zaszy zmiany, nie mam co o nich pisa. Czyli Bi-

bliotek na rok ten, jak obiecali, posyaj Ci, niewiem.



— 317 —
Dyplomatariusz zacz wychodzi i znowu wstrzymany,

ale pewnie tom I. wyjdzie. Skoro wyjdzie, doo sta-

ra, aby by posany.

LIST CXVI.

Joaeiim do Prota.

11 Lutego 1847.

Nieraz utskujesz braciszku, e pióro niedaje si po-

wodowa myli, ubolewasz e niemoe odpowiedzie uczu-

ciu. Troska podobna i nas trapi, a brzemienne serca

i myli roni piórem martwe wyrazy. Oywcie je swym
tchem i wspomnieniem, oywcie pod strzech Wasz.
Bylibycie ciekawi naszych przygód, naszych powodze,
naszj skrztnoci, ale i tu pióro czsto osycha.

Mydlarz dostawi sowa z 6 Padziernika roku ze-

szego, a te ledwie dzi Janowi przeprawiam, bo mi-
dzy nami czsto rzedniej komunikacye z powodu za-

trudnie i prac czsto nad siy, wszake swobodnie do-

peniane staj si jedynem pocieszeniem, a nawet osod
na tym padole jeszcze toczcych si dni. A ludzie, to

starzy, to modzi z tego wiata ubywaj, jak tam u Was
tak i tu w okoo, trud tylko pozostaje, co o wszystkiem

zapomina zniewala, trud miy cho ciki, dopóki usu-

ny, dopóki zdolnoci podejmowania go niebraknie. A jak

te zgasn? Lepiejby samemu zgasn, nim tego si do-

czeka. Trudna to przeznaczenie dostatecznie przewidzie.

MUnzcabinet dostanie cacka, radbym aby ten towar

móg wzi mydlarz, wszake niewiem, czy w t faciend

wda si zechce. W tych dniach ma tu by FeliK, po-

lec mu aby na napad, bo mnie niewolno. Ale z ko-

lei zaczn od relixa, umizgalskiego zawsze. Z pomi-
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dzy Angielek i Wallonek przeniós si en ualit du

Calligraphe consomm et parfait midzy Fla-

mandki czyli flonderld, siedzi to w Ant w er pen, to

w Gand, gdzie w tej rkawiczce goci. Herbowa pie-

cztka niemay mu rum otwiera, niedawno przybya do

tego wizyta ksicia Jabonowskiego, wydao si z tego, e
ksina de Ligne jest kuzynk. Wszystko teraz idzie

dobrze, a kto wie czy na co lepszego niewyynie si.

O Janie niemialbym co pisa, bo zkd ind lepsze, pe-

wniejsze nadchodz wiadomoci. Wszake mi si nie-

dawno zdarzyo rozmawia z podrónym góralem, który

si chwali, e go zna. Có tedy porabia, zapytaem,

O! wielkie rzeczy, odpowiada góral , teraz prostuje krzy-

we rzeki, osusza bota, kopie kana wielki, jakiegomy

niewidzieU dotd. To zacz t robot? W tym roku

(1846) zacz. Podobno Wam jaki most zbudowa?

Oh co za most! bo to bya drogu przepacista na zama-

nie karku, a teraz ? jedzie si równo, z mostu patrzy si

na dachy komuny caej. licznie si jedzie, ale to nic

jeszcze, co za trakt nowy mamy, drog ogromn wspa-

nia, gdyby móg j widzie (z co raz ywszcm unie-

sieniem opowiada mi góral), bo byy wwozy, gdzie le-

dwie wózek móg si przemkn, a zrain si nie byo

podobna, dzi pochyo lekka, kili^a wozów obok toczy

si moe, co za droga! a to wszystko zrobi sam Polaka

obowizani jestemy jemu i kilku Polakom. Tak si gó-

ral rozwodzi, a ja sucha, i mia racy, bo gdy Zoile

te usugi szarpali przed kilku ju laty, jeden czowiek

stanu z urzdu rzek im: „Panowie powiedzcie, czy w kraju

naszym przez sto lat poprzednich zrobiono tyle, co mamy
zrobionego przez lat niewiele, od czasu jak mamy tych

kilku Polaków", i Zoilów uciszy. Ale te trudy troch

Janowi uszczerbku w zdrowiu przynosz, musi si cza-

sem kurowa, radzi doktorów. Stary stka nieraz, duo
cierpi, ale rzeczywicie choiowa nie/.darza si jemu, nie
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leczy si, a od lat kilku nie spotyka doktora, z którymby

o lekach pogawdzi. Wolniejszy dzi, i na czas dugi,

a moe i na zawsze od mitrg ustronnych, gmera w sta-

rych ksigach, mierzy swe siy. Te powoli ju sabn,
ale jeszcze zdolne, wic co trudniejszego to naprzód wy-

pycha, atwiejsze mniej trudu wymagajce na potem, na

czasy osabienia odkada, a jest w czem brakowa, bo

poprzerywanych robót dosy. Moe znacie Niesieckiego

tom Iszy w Lipsku wydany, tam s dwa pisma jego

o urzdach i herbach. U Kamieskiego w Poznaniu dru-

kuje kilka tomów, pierwszy wyszed, drugi drukuje si,

koo nastpnych niewiele mu zostaje do zrobienia. I inne

drobniejsze prace zdarzaj si. Ale teraz przysiaduje

fadów nad niepospolitem dzieem dla Francuzów, Niem-

ców etc. Jest to pewien rodzaj dalszego cigu bada
starych w geografii, rozpatrzenie geografii wieków re-

dnich.^) Wystaw sobie atlas póarkuszowj formy, do

1) w kocu r. 1846 pov/zil: Lelewel zamiar ogoszenia

po francuzku wielkiego dziea o geografii wieków rednich.

Jeszcze przed r. 1820, gdy pracowa nad historya geografii

staroytnej, gromadzi on do tego materyay, o czem nas pou-

czaj i te listy do Prota, w których dopomina si o przysanie

mu dawnych rkopismów traktujcych ten przedmiot, a wygo-

towanych jeszcze w Wilnie, jako te i map zebranych albo i^rze-

rysowanych w tym samym czasie. Badania nad dzieem geo-

grafa arabskiego Edrisiego, którego francuzkie tómaczenie wy-

szo w r. 1836, sprowadziy Lelewela ponownie na to pole geo-

graficzno -historycznych studjów, do których biblioteki belgij

skie i holenderskie obfity podaway materya. Gdy przytem

prace nad dziejami polskiemi doznaway cigych przerw, ju
to w skutek braku materyau, który wys ny z Krakowa i z Po-

znania, zalega po ktach i po pi, siedm lat, a nawet i du-
ej przebywa w drodze; ju lo z powodu zawodów ksigarzy,

jako Bobrowicza, który w ostatniej chwili si cofn, albo Ste-

faskiego, którego wypadki polityczne zniewoliy do porzucenia

myli drukowania „Polski wieków rednich," — p-^stanowi Le-
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którego 20 tablic gotowych, a z dziesitek przybdzie

koniecznie, w tych dwudziestu jest om map Arabów,

mieszanych arabsko-laciskich i mnogo aciskich, to

ju publikowanych, to z rkopismów rónych bibliotek

wydobytych, to z opisów restaurowanych. Co inni w roz-

sypce dorywczo egzaminowali, to on da razem ledwo nie

w komplecie. Na to ma wydawc nie dla zrobienia for-

tuny, ale do zuytecznienia podjtego trudu. Gdyby by
rozmyla, czyli si wzi do tego czy nie, obliczywszy

si z siami i godzinami, pewnieby nieway si: ale ot

tak, bez ogldania si na przyszo zabrn i koczy.

Ztd wyniko, e si ksigami i atlasami otoczy, a gdy

w jednych razach zdarzay si niedostatki, w drugich

lepy traf nawodzi i dostarcza. Odrazu udao si naby
pewn kwot starych do tego potrzebnych bukinów, go-

w na gow po 5 lub 10 groszy, i cztery ogromne

atlasu foliay za z, 12., a niedawno wielki skarb naby
za zotych 17, których w tyctie czasach biblioteka kró-

lewska w Paryu z wielkiem swem ukontentowaniem nie

wiem za jak nabya cen franków.

Ale co starego spotkao w tych przypadkach? Gdy
szuka z jakij biblioteki na poyczk cign wyczer-

panego dziea jednego, i daremnie przebaduje gdzieby

znalaz, dostarczya mu go na zawsze przyja staruszka

jednego Rosyanina. Dzieo wyszo z Moskwy 13 Grudnia

lewel w r. 1846 zaj si przedewszystkiem history geografii

w wiekach rednich. Dzieo to miao mie pocztkowo daleko

mniejsze rozmiary, miay by pierwiastkowo tylko dwa tomy, gdy
póniej liczba do piciu urosa. Sdzi te pocztkowo Lele-

wel, e ju w r. 1847 zdoa druk dziea rozpocz i wykoczy.
Stao si to przecie dopiero w kilka lat póniej, z wielk dla

dziea korzyci, bo wanie w tych latach, po r. 1847, zdoa
Lelewel rozprzestrzeni i uzupeni swe badania nad tym przed-

miotem, oraz zebra niezmierny maierya kartograficzny.
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1846 r. oddane staremu 4 Stycznia 1847. Mona po-

wiedzie, e to jest jedno z najmilszych w yciu zdarze.

Z kocem Marca zapewne si druk zacznie. Niektóre

wysokiego stanowiska literaty francuzkie nosem na to

krc, e si jaki ciemny pustelnik w swj infirmeryi

w podobne przedsiwzicie rzuca, i co oni wysok speku-

lacy nieprzystpnem czyni, on popularyzuje, pospolituje.

O ich spekulacyach stary zabrzczy, wesoo natraci.

Odbieram czasem wiadomoci, co si u Was dzieje,

kto uby z tego wiata, komu jak si powodzi, a od lat

niesychanie wielu niewiedziaem dobrze o siostrze E.

Doi)iero niedawno, e wdówka w Warszawie goci, oznaj-

mi mi Adolf Cichowski, który moc niezmiern map
swego kraju zgromadzi i staremu dostarcza. Kilka razy,

dwa czy trzy, rónemi drogami zanosiem danie wy-

prawienia maego adunku. Jak widz z pisma 6 Pa-

dziernika, adne z tych doj niemusiao, bo by bya
wzmianka. Prosz tedy wyprawi : 1) w papier póarku-

szowym formatem obwinite rysunki map na przezroczy-

stym papierze, jest tam morze ródziemne, cay wiat

ogromny, pozlepiany, arkusz globu Behaima sztychowany

etc. 2) Periple de la mer noire Jana Potockiego

in 4to. 3) trzy egzemplarze Bada staroytnoci we

wzgldzie geografii, na prostym papierze, a jeden na

piknym. Zda mi si, e mona adunek ten powierzy

Glucksbergowi, który tu jest w relacyach z Meli nem
i Cans, tudzie z Yogletem, przez nich dojdzie.

Dawny adres: pour remettre a M. Drouart Doyen
ngotiantVieille Halle au bl, staremu to bardzo

przydatne bdzie. Wszystkie mamy i wszystkie M. M. M.

tul do serca mego. Dziatwie przesyam me bogosa-

wiestwo. Nadmieniam e adunek ntoe by mona prze-

sa do Kamieskiego do Prus, on by dostawi i rycho

i pewnie.

Dziwn tu zim mamy, pierwsza poowa nie zbyt

Listy J. Lelewela. Tom II. 21
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ostra, ale trwaa, bo dotd ledwie dni niewiele jednój

odwily byo, a niena drugim nawrotem. Dobrze, e
taka nie bya w roku przeszym, bo upornie trzymajc

si mj pustelniczj infirmeryi przebyem przeszoroczn

w mj izbie, w domu zupenie nieopalanym, kokiem

zamknitym, ni dzwonkiem, ni stukaniem pracy mj nikt

nieprzerywa. W wieczór tylko wychodziem o umó-

wionj godzinie spotyka si z ludmi.

LIST CXVII.

Joachim do Prota.

13 Maja 1847.

Niebd si rozciga nad bolesn strat nasz. ^)

Zaczona tu kopia dostatecznie Was do ez pobudzi.

Dawszy sobie dni par alu, zajem si jego spucizn,

wyprawiem nieocigajc si plenipotency Berowi i Sie-

kierskiemu z poleceniem, aby wszystko tu wyprawili;

tym popiechem uprzedziem ich kopoty i zapobiegem

pltaninie, w jak oni wpadali. Zostao po nim na banku

5065 fr. szwajcarskich, czyli 8500 francuzkich, w goto-

winie blizko 1300 fr. frauc, oraz ruchomoci. Te ru-

chomoci (oie liczc w to zegarka) mogyby moe przy

sprzeday do 600 franków wynie, wszake warte wi-

cj. Niepomne jaka warto zegarka, o którj mi mó-

wi, pono przeszo 100 frank. — Z tego kochany nasz

brat przeznaczy dwie akwarele swojj roboty Wodzi-
skij, reszt ich Berowi. Temu notaty swe o kampanii

(prosiem o kopi), a kobiecie co mu usugiwaa 200 fr.

^) Mowa o mierci Jana Lelewela, który umar 19 Kwie-

tnia 1847 r. w Bern.
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szwajc, czyli blizko 300 francuzkich. Zostaj te po

nim niektóre rachunki do zaspokojenia. Taki jest stan

rzeczy. Z banku wszystko cignem, z tych 7928 fr.

powierzam Cypryauowi (Zab.), aby Wam odda. Bogo-
sawcie pami kochanego brata i uyjcie jak najlepiój.

Jabym yczy, aby posuyy do spaty duków, za

które si procenta pac. U siebie zatrzymaem 571 Ir.,

a moe drugie tyle pozostanie z pozostaj gotowizny.

Te oddam na procent, usus fructus dla mnie, obmylajc
abycie atwo po moim zgonie znaleli, jak o tem po-

wiem niej. Co do ruchomoci, z nich jeden instrument

mierniczy yczy sobie naby Siekierski. Pozwoliem

na to, z poleceniem, aby co myli zapaci, odda na

monument giobowy, jaki tam jego koledzy postawi za-

mierzyli. Poleciem aby ruchomoci niemarnowa, co

mona tu przysa. Odziej Felixa, zegarek przy pierw-

szj sposobnoci Wam przel, ksiki z innemi do ma-

gazynu zo. Czekam nadejcia tego transportu, roz-

patrz si w nim i w swoim czasie Wam opisz. Mais

ii faut penser a soi! zawoa jeden z Belgów, yczcy
abym wszystko zatrzyma. Odparem na to, e gdybym

wszystko zatrzyma i sobie przyswoi, niewzioby mi

rodzestwo za ze , ale z mego widzenia, gdy to do nich

naley, lepiej aby wczeniej mieli, ni póniej ; tem wi-

cej i to wicej uczyni tam, niby uczynio tu na lo-

kacyi jakij. Dodaj take, e gdym plenipotency

przyrzdza, adwokat i notaryusz pytali mi , czy znam

stan rzeczy, i moe bezpiecznij zrzec si pozostaoci.

Uciszyem ich troch, e lubo nicznam, ale jeli po

bracie dugi pozostay, bdzie mym obowizkiem zaspo-

koi, owó jeliby po mnie dug pozosta, niech bd
pewni, e si znajdzie sukcesor, co zapaci.

Felix wiele straci na zgonie brata, od czasu do czasu

otrzymywa po kilkadziesit franków. Finanse Felixa

bardzo nieregularnie id. Opuszczajc Londyn, zkdem
21*
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go szczliwie wycign , zostawi tam 900 jeeli nie

wicj franków dugu. Zkd odda ? Ani brat Jan nie-

mia chci w to si wdawa. Udao mi si lat temu par
500 franków umorzy egzemplarzami mego dziea, na

które sam odbytu niemam, Ale duo jeszcze do umo-

rzenia zostaje. Mnie si pora nie nadarza. On sam

niemyli, bo z czegó? — 40 fr. na miesic ma odu,
a mieszkanie i ycie 45 miesicznie, teraz odzienie, pra-

czka i to i owo. Z lekcyi kaligrafii niestateczny i nie-

dostateczny dochód. Wasny, podobno 300 rocznie, nad-

chodzi niesychanie zawodnie. Projektowa mi Felix

przekazy, to odmt, w który niemam ochoty Was pl-

ta. Najprocijby byo, aby wedle zwyczaju tutejszego

wystawi na brata bilet na wypat bankierowi krako-

wskiemu, ale podobna napa stawaaby si bratu jego

uciliw. eby brat jego na to pozwoli, toby dobrze

byo. Tymczasem pojawi si tu Jabonowski, poruszy

w Paryu kuzyna, e jakie pienidze z ksit po ksi-

tach dla niego poszy i uwizy u kuzynki ksiny
de Ligne, a ta w Paryu ambasadoruje. Niedawno tu

zjeda i poleci mi, aby przesa jego serdeczne affekta

i proby, aby brat móg regularnie o nim pamita.

Zgon brata Jana jest dotkliwym dla mnie ciosem.

Zawszem liczy, e on bdzie porednikiem midzy Wami

i m pomiertnoci. Jak si opacznie stao, a ja sam

pozosta chylcy si ku ziemi. Tymczasem zawiadamiam

Was, e nie od maego czasu tu upatrzyem, a w tych

czasach ju zamówiem dwóch tutecznych, Wallona Drouart

Doyen negocyanta, i Flamanda Van-Rasbourgh oberyst,

którym powierz pomiertno , aby Wam dopilnowali,

dochowali i oddali. U tego drugiego bdzie maga-

zyn, i tak uo, aby unikn wszelkich formalnoci

prawnych i atwy Wam przystp zapewi, a bezpieczne

choby przydusze legowisko dla rupieci, bo niebdzie

skarbów brzczcych, ale graty.
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Teraz co jeszcze za ycia. Cypryan bierze z sob:

1) Wspomnian sum 7928. 2) Eaduneczki do Mitnz-

cabinetu. 3) Zbiór ledwie niejedyny tego com tu wyszty-

chowa dotd, dla wlepienia w ow wielk ksig; s to

egzemplarze doborowe, wlepcie, bo ta ksiga ma sw przy-

sz warto, a ja zdaje mi si niezdobd si, jak za-

mierzaem, inn tu klei. 4) Bierze Cypryan Epreuvy

tego atlasu, który teraz gotuj do dziea: Geographie

du moyen age, scrutee par J. L. Ale to jeszcze nie

do wlepienia, bo to próby po wikszej czci mizerne, rzu-

ciem nieco kolorów, niewszdzie aby oywi. Niesy-

chana to robota, któr kocz i wydawc mam. Dwa
tomy i atlas przeszo 30 kart. Za miesic pewnie si

zacznie. Przydatneby mi byy wielce do tego owe mapy

w papier uwinite, o które po kilka razy pisaem. Wi-

da e pisania me niedoszy. Moe niema przemysu,

jakim sposobem przesya. Po wielu sposobach propo-

nuj jeszcze do Kamieskiego do Poznania, a on dalj,

uprzedzam go o tem. Podobnom ju pisa o planach

przyszych mych zatrudnie. Maowiele jeszcze ycia

zostaje, trzeba go dopóki si stanie trudem zapeni.

Owo skoczywszy, czyli w druk oddawszy moj Geogr.

du moye age, wnet wyprawi Kamieskiemu drugie dwa

tomy „Polski rednich wieków." A potem jedno po dru-

giem bra bd 1 wykocza co zaczte, zachowujc na

koniec co atwiejsze. Owa geografia staroytna, którj

rkopis kiedy nadesae, mogaby si przyda do a-
twego wykoczenia, ale potrzebowaaby map, a tu szty-

chowa na nowo niema ochoty. Gdyby nie trudno byo

wyprawi blachy map do Dziejów staroytnych (kiedy

tak trudno przez Wckiego wybitych !) ^), byyby uyte-

') Atlas do historyi i jeograiii staroytnej z map 14 zo-

ony, podug planu Joachima Lelewela wykonany i wydany.

Warszawa, w instytucie litograficznym szkolnym. 1828.
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cznerai do geografii owej , a moe i do innego dzieka.

Ale te ju tyle wycignem. Pragn take mie ze

trzy egzemplarze moich Bada staroytnoci we wzgl-

dzie geografii.

O Bochenku pono zapomnie trzeba. Przed kilko-

ma laty chwali si Wodzicki, e on sam by co Bo-

chenkowi me skrypta wrczy; przyrzeka, skoro stanie

na miejscu, powzi wiadomo i donie. Skoczyo

si na sowie, bodaj na przechwace i kamstwie. Gdyby

przyszo co do mnie wyprawi, zupenie bez mego adresu,

do jest adresowa Mr. Drouart Doyen negociant vieille

halle au bi. Ale nadto Was sob zaprztam. Chowaj-

cie mi we wzajemuem sercu, a o powodzeniu i przygo-

dach Waszych, kiedy czas pozwoli, drobne nawet szczegóy

nadelijcie. Niech Was i dziatw Wasz Bog bogosawi.

LIST CXVIII.

Joaciim do Prota.

13 Lutego 1848.

Zawoano, pisz, a nieche tak bdzie: pisz. Omam
serce dla Was, to wiecie. O powodzeniu powiadaj Wam
nieraz naoczni wiadkowie. Bóg im zapa, e Was po-

cieszaj. Wszake i musi swym trybem. Pod tym

samym zawsze zostaj dachem.

Blachy i trzy volumina mi doszy, ale upragnio-

nych i dugo wygldanych rysunków mych nieznalazem.

Musiay zagin kiedycie z opisu danego nieznaleli.

Wszake to nie uomek, mianowicie jedna ogromna mapa

na pozlepianym kilkoarkuszowym przezroczystym papie-

rze rysowana, a razem i mniejszych par na zwykym
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papierze. A zdaje si na zielonkawym okadiiowym pa-

pierze napisane byo: mapy do geografii rednich wieków,

Wydawcy na me wielkie przygotowania dotd nie-

ma,^) wszake dni schodz nie bez pewnej nadziei. Ubo-

gaca si tymczasem wypracowanie, ale przewoka staje

si okrutn,

Z Poznaniem jak zwykle mordujce zaniedbania. Co

si na jakim punkcie pokrzepi, to znowu pogorszy. Od
wielu miesicy aden mi nie odpisuje, czy rkopis do-

szed niezawiadamiaj. Niesumiennie, bo przez to nie

jednego ndzarza na drczarni trzymaj!

Midzy innemi rzeczami prosiem ich o dostarcze-

nie mi wyszych w Warszawie figur starych w masie

poznajdowanych monet przez S. Niepomne od wielu to

miesicy zadaem i gucho, a to z Moskwy wypra-

^) W pierwszej chwili, gdy Lelewel powzi myl wyda-

nia wielkiego dziel o geografi wieków rednich, znalaz na-

kadc w osobie p. Cans, ksigarza bruxelskiego. Lecz gdy

burza r. 1848 zerwaa si nad Europ, cofn si Cans od ko-

sztownego przedsibiorstwa. Byo to dla Lelewela dotkliwym

ciosem, poniewa wanie by w potrzebie i do tego by chory,

"W tern przykrem pooeniu prawdziwie rozpaczliwe postano-

wienie przebiego mu przez gow, wydania dziea wasnym na-

kadem. „Wyczerpujc z niez otuch me rodki, pisa o tem

w Przygodach, gdy wszystko z przedemnie uchodzio, po tem

zerwaniu znalazem si w r. 1848 w cikim niedostatku. Na ou
przemijajcych, sroszych ni kiedy boleci, rozmylaem sobie

co pocz? Pora to, w której inni powszechnie w przeraeniu

zrywaj, zawieszaj naukowe przedsiwzicia, ja mimo wiek

w lata zabiegy, na odwoki nie mam czasu do tracenia, j)orw

si sam." Panna Pillet daa nazwisko wydawnictwu, które si

jednak wanie dla tego, e Lelewel by wszystkiem, bo auto-

rem i sztycharzem i nakadc, wloko powoli, tak, e dopiero

w r. 1850 wyda atlas, a potem w kolej i lat a do r. 1858 pi
tomów textu.



— 328 —
wion 15 Grudnia 1846 r. byo mi dorczone 4 Sty-

cznia 1847 r.

Pozbieraem tu kilka starych rónego rodzaju atla-

sów. S to pomniki historyczne, czsto rzadkie: Uebelina

z 1514, Ortela, Merkatora, Bleuwa, Sansona, Delilla,

i nieco wiele innych. Chowajcie komplet Hommana

i innych, moe si to komu przyda. Tu Hommaua
niepoledzi.

Adolf Cichowski zbiera szczliwie, liczy 300 map

dla wasnego kraju.

Z exekutorami woli brata Jana rachunki skoczone.

Zostawaa jeszcze suma 1200 fr. ; z tego sucej wedle

woli 300 fr., opata kilku miesicy mieszkania etc. etc.

reszty przysano 190 fr., a za transport rupieci koo

200 fr., tak i z owj sumy zero. Z rupieci mnie zo-

stay pantalony i do przechowania baranki, reszta do-

staa si Felixowi, niewiele tego byo. Oczekuj jeszcze

nadesania manuskryptu brata. ciskam serdecznie i po-

lecam si czuj pamici Waszej.

LIST CXIX.

Joaciim do Prota.

D. 3 Grudnia 1848.

K^ochany bracie! Dawnom Ci pisaniem mym nie-

kopoci, nie naraa. Wszake od straty Jana zostawszy

sam jeden wyrzucony daleko od Was, przemyliwaem

nieraz jak zabezpieczy te manatki, które po mnie po-

zosta mog. Jak w kadym kraju, tak i tu, sdowe
wadze opiek swoj rozcigaj do otwierajcych si

sukcesyi, na które pieczcie przykadaj, kosztów mno,
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a ruchomociom czsto zgub przynosz. Jest przy-

tem tu wniesiony projekt do prawa o sukcesyach , który

jeeli przejdzie, narazi spadkobierców nietylko na opa-

ty, ale na dolegliwe szykany. Chciabym manatki me:

1) zabezpieczy od zguby, jakaby sdow opiek przez

licytacy wydarzy si moga; 2) ochroni od wdawa-

nia si opieki sdowej; 3) uchyli jeli mona i tyle

ile mona od sukcesyonaluych regu, bo po co nam cu-

dzym tucznego barana karmi. Chciabym tedy na ten

koniec dowodu, e to co jest u mnie, ju dzisiaj po wi-

kszej czci nie jest moje, tylko w depozycie. Dla tego

radbym mie od Ciebie pismo, list pod dat Czerwca

lub Maja 1847 r. tej treci, jak poniej skreliem. W razie

potrzeby posuy mi do aktu urzdowego, który ma na

celu, aby manatki me spokojnie leay, choby lata du-

gie, dopóki niemi nie rozporzdzicie, albo do siebie onych

nie sprowadzicie. Niech on dla rodzestwa bdzie niczem

nieprzesdza w niczem, co kiedy wspólnie z siostrami

zadecydujecie. Moe prócz tego skrel objanienia szcze-

góowe, rady i yczenia, ale i te niech niebd prawem

dla zgodnej rodzestwa decyzyi. Zdaje mi si, e list

tj treci jak sobie ycz nie sprawi Ci w dalszych la-

tach niebezpieczestwa. Jeli tak sdzisz, napisz i na-

delij , dodajc do tych wyrae co zwykle bywa o zdro-

wiu, a biorc do pisania papier, rzu okiem na znak

wodny papieru, aby przypadkiem nieby szmatek z dat
1848. Jeliby si obawia podobny list wygotowa

i mnie powierzy, chcij mi rycho zawiadomi, abym

inne rodki obmyli wprowadzajc w gr cudzoziemców.

Suma jak wymyliem niech Ci niedziwi, ma co re-

alnoci, wszak to z przypomnie obliczyem przeszo

5000 fr., które z Twych rk w cigu lat 17 do mnie

przyszy, a 600 fr. po bracie Janie u mnie pozostaych,

które miay by kapitaem, a rozlazy si, a wydatki

rónych przesyek, jakie podejmowa etc. ete. Ale to
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wszystko fikcya, byle ocali od sdowego rozboju, od

uciliwoci spadkobierczych.

Nie nadesae mi, ani razu nie wspomniae, czyby

by wyprawiony kartonik z mapami, w którym mapka

globu Behajma i na przezroczystym papierze rysowane

dwie inne, na maym papierze Bianco etc. znajdoway

si. Musia chyba zagin. Gdybym móg dosta ma
blaszk sztychowan w Pismach pomniejszych, globusik

z podpisem Merkator, przyozdobibym ni tytu mego

atlasu.') Jeliby si ów kartonik znalaz, mógby razem

przyby wcale prost drog. Zamawszy nieco wicj
owe mapy, wzi midzy dwie tekturki we rodek blach

dobrze obwinit, do tekturki jednej przylepion, lub

przyszyt, aby si nie osuwaa, obwiza wszystko i do-

ktorowi w Dziadowie odda z adresem: a M. V. Pillet,

successeur de Yoglet, rue Montagne a Bruxelles, pour

remettre a M. Benoit. Doktor odda na dylians i pewnie

dojdzie na mój koszt. Jeli takiego dyliansu niema

w Dziadowie, to pewnie jest w Toruniu, to znajdzie

si sposobno komu powierzy.

eby nie opónia wyprawienia listu, kocz na tern

com skreli, wygldajc z utsknieniem wiadomoci,

a ca rodzin czule i serdecznie ciskam

Do tego listu doczy Joachim projekt owiadcze-

nia Prota w sprawie ewentualnej sukcesyi po Joachimie.

Projekt ten brzmi:

Dziki Ci za rozporzdzenie pozostaoci . p. brata

Jana. Przesan sum odebraem. Nadmieniam o ksi-

^) Na karcie tytuowej Atlasu do Geographie du moyen

age znajduje si wzmiankowana tutaj mapka wedle Merkatora.
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kach, instrumentach i innych efektach po nim pozosta-

jcych u Ciebie, aby pozostay u Ciebie, dopóki nieznaj-

dziemy rodków do przetransportowania.

Uczynie obrachunek tego, co mi winien. Liczysz

okoo 8350 zp., za które chcesz mi odstpi swoj bi-

bliotek, bhichy i swe drobne ruchomoci. Przyjmuj t
propozycy i kupuj chtnie. Sdzisz, e cay Twój zbiór

niema tj wartoci, to staraj si go uzupeni, aby ta-

kowj naby. Owiadczasz, e chciaby zaraz odda dla

uytku synowców, wzywajc mnie, abym wzi. Kupujc
od Ciebie, im zaraz podarowaem. Oni s wacicielami

tego, co u Ciebie jest, ale wiedz dobrze, e nie s dla

nas czasy przeprowadzenia rzeczy tak znacznj objtoci.

Nieche wic u Ciebie w depozycie zostan, uytkuj

z nich jak chcesz, a jeli Ci w izbie Twej zawadzaj,

zó je w depozyt u którego ze swych przyjació, których

wymieniasz, czy u Drouarta Doyeu, czy u Van Rasbourga.

Spisz jeli mona inwentarz, aby moi malcy wiedzieli,

o co si upomina. A jeli niemasz do tego czasu, to

daj przyjacioom Twoim objanienie, aby wiedzieli co nam
odda maj, bo w nich mamy zupene zaufanie, jako

w Twoich dowiadczonych przyjacioach. Nadmieniasz

take, e zostawiasz take depozyt u Leonarda Chodki
w Paryu, o tem yczybym mie lepsze objanienie.
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LIST CXX.

Joachim do Prota,

W Grudniu rok 1850.

L'abbe, który nam tu Ne vesse pas trop^) przy-

rzdza, uieraz rozprawia o pocztku swego truneczku

i nigdy do koca z nim trafi niemóg, aby ciekawych

zadowolni, a tu wiato od wschodu przychodzi. Po-

biegem zaraz do mej Wallonki, zadaem dykcyonarza,

zagiwszy na oba wyrazy kartki, prosiem aby sobie

sama przeczytaa i znaczenia dosza. Po odczytaniu do-

piero miech cay kwadrans. Jak widz Jeruzalem do

zego mód nawodzi, a czy pomylaa jakby to po polsku

salonowo wyrazi? Wallony maj dosy tak wysokich

pomysów, a cech zotniczy (nocny) tak u nich by po-

tny i mnogi, e Józef II wiele mia z nim ambarasu.

atwij mu byo zakony zwija, anieli tak dzielne cechy.

Flamaudy, a to co innego. Eliza siostra ma ywot ku-

zynka w. Guduli, który jój w swoim czasie przysa by
burmistrz Ruppi, on daje Flamandów pozna.

Co do dukata Zygmunta III, nierycho zrozumiaem

o co idzie, bom zapomnia, e kiedy wpad w rce moje,

a jego rzadkoci nieprzeczuwaem. Róbcie z nim co si

podoba. Niezbieram gabinetu, co przypadkiem w rk
wpadnie to zatrzymuj, a pozbywam si, przesyajc

Wam, na Wasz dyspozycy, na Wasz uytek, jeli si

Wam podoba to zatrzymacie, jeli nie, to si pozbdzie-

cie. Jeli Wam idzie o utrzymanie gabinetu, a o rzad-

ko Zygmunta III nie stoicie, to zaproponujcie pragn-

1) JJazwa wtdki, któr wspomina take w licie do siostry

Maryi Majewskiej z Kwietnia r. 1850 jako dzigielówk.
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cemu go posiada, aby na wymian da dukat Zygmunta

III pospolity i jakie sztuki inne dooy dla pomnoenia

Waszego gabinetu. T ra wyprawiam aduneczek me-

dalów i liczmanów (jettons), midzy któremi s bardzo

adne, niektóre wielce interesujce, niektóre rzadkie. Pu-

deeczko z rzymskiemi, niewiele to warte tu, w stronach

Waszych co vvicj, niema tara nic nadzwyczajnego, mied
niezmiernie pospolita, niekiedy adna. Do wieków re-

dnich ledwie co z nowych monet srebra i par sztuk

zota. Essays, próby monet, s amatorsk osobliwoci;

chwilowo te monety jeli si Wam podobaj zatrzymajcie,

lelicie dla nich obojtni, znajdziecie amatorów do po-

zbycia si Naleao do tj kolekcyi dooy kilka sztuk

zotych 25 frankowych Leopolda, s takie pod rk, ale

przy wydatkach teraniejszej antrepryzy pójd na drukarza,

bdzie moe czas na nie. Ale ja tak teraz zapominam

si, e niepomne, com kiedy wyprawi. I tak, gdym to

z któw gromadzi, zdao mi si, e powinienem by
znale kilka sztuk greckich, oraz dwie sztuki, jedn
miedzian, drug pozacan w pudeku, mego dla mnie

ofiarowanego medalu. Nie znajduj tego u siebie, a a-
dnym sposobem przypomnie sobie niemog, czym mia
sposobno jak i czylim je wysa. Wszake u mnie

zgin niemogy. Musicie Ju mie. Z greckich byy

Achaj, Bruttium etc. i jest jeszcze u mnie dosy lichoty,

któr Was niezasypuj, zatrzymuj jednak po wikszój

czci brudn mied, biskupów Liege, Leodium, liczma-

nów angielskich, które mi jeden Anglik da, liczmanów

brukselskich, nad któremi studyowa mi przyszo, z czego

moe co piknego wyskoczy, jeli Bóg pozwoU etc. etc.

Zatrzymuj t i polskie, jakiemi mnie obdarzono, owe

mae denary i brakteaty teraz tyle zajmujce, aby si

z niemi zbyt skoro nierozsta, cho z nich figury ódryso-

wane ju s i posztychowane. Skreliem may artykulik

o monetach Piastów, który idzie do tomu IV „Polski
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rednich wieków",^) majcego si drukowa wraz po no-

wym roku u upaskiego. Spodziewam si, e Stron-

czyski bdzie z niego kontent. Jego Ryx utrzymuj.

artów z przyjaciela mego Kobnego dosy. Jest tam co-

kolwiek i o rzeczywistj monecie Wendów i o mniemanj
jewrejskij i kilka rónego rodzaju eksplikacyi gdzie-

indziej nieuczynionycb, sdz do przyjcia. Bdzie tó
w owym tomie wiadomo o drzwiacb kocielnych po-

1) Z listu LXXXV i dodanej do niego adnotacyi wiedz
czytelnicy, jakie trudnoci staway po kilkakro na drodze pu-

blikacyi „Polski wieków rednich.- Bobrowicz podj si naj-

pierw nakadu, lecz z tym musia Lelewel zerwa. Nastpc
jego by Stefaski, u którego rzeczywicie zostao wydrukowane
pótora tomu, ale aresztowanie Stefaskiego i upadek jego ksi-

garni wstrzymao wydawnictwo. Kamieski dokona wydania

drugiego tomu, ale na tern znowu stano. Dopiero ukad z u-
paskim, który odtd sta si gównym nakadc Lelewela,

popchn rzecz dalej i w roku 1851 wyszed 3 i 4 tom „Polski

wieków rednich." Tom III zawiera: 1) Historyczny rozbiór

prawodawstwa polskiego, cywilnego i kryminalnego do czasów

jagieloskich, z przydaniem dyplomatów, 2) Krytyczny rozbiór

statutu wilickiego, z tablicami dla objanienia ukadu tego

statutu. Tom IV zawiera: 1) Rozpatrzenie niektórych wzgl-
dów i pomników prawodawstwa. 2) "Wyrazy prawne i zako-
czenie. 3) Ocalenie Polski za króla okietka. 4) Drzwi ko-

cielne pockie i gnienieskie. 5) Pienidze Piasto v'. 6) Owie-
cenie i nauki w Polsce a do wprowadzenia do niej druku.

7) Ostatnie spojrzenie na Polsk wieków rednich.

W rozprawie w IVtym tomie zamieszczonej: „Pienidze
Piastów" podniós Lelewel wysoko zasugi, jakie pooy okoo
numizmatyki polskiej Kazimierz Stronczyski swem dzieem:
„Pienidze Piastów od czasów najdawniejszych do roku 1300.

Warszawa roku 1847." Lelewel broni tam w wielu miejscach

numizmatycznych teoryi Stronczys kiego przeciwko uczonym
niemieckim, mianowicie obstaje razem z Str. przy tem, e pie-

niki, które uczony Kohne za wendyjskie poczyta, s bicia

Ryxy, ony Mieczysawa II. Porównaj do tego List CXXXIX
do siostry Maryi Majewskiej pisany w Kwietniu 1850 r.
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ckich i gnienieskich, które i z numizmatyk dziwnie

fraternizuj. A.le to niewyjdzie chyba w Maju, albo w
Czerwcu najrychlej.

Okropnie mnie gnbi ta geografia. Gdym zaczyna

i czemtem zaatwi zamierza, kto móg przewidzie, e
tak daleko zajdzie? e do zdobycia materyaów tyle si

pogodnych znajdzie sposobnoci, a coraz to nowe si

otwieraj,^) których mimo niedostatku resursów zanie-

1) Jak wiemy z dawniejszych listów chcia Lelewel ju
w roku 1847 rozpoczij druk dziea o geografii redniowiecznej

i tylko zewntrzne przeszkody wstrzymay druk. Jak to ju
wyej powiedzielimy, przewoka ta wysza na korzy dziea,

bo przez nastpne lata zebra Lelewel podwójnie liczny ma-

terya. Nawet ju po wydrukowaniu atlasu w r. 1850 groma-

dziy si w pracowni Lelewela staroytne mapy i manuskrypta,

które potem jako dodatki przy tekcie, albo w wydanym roku

1858 Epilogu drukowa. W tem ley przyczyna fragmentary-

cznoci caego dziea, które wyglda raczej na zbiór materyaów

do historyi geografii wieków rednich, jak na systematyczn

teje his'ory. — e Lelewel, pomimo e nierozporzdza pra-

wie adnemi rodkami materyalnemi, zdoa jednak zgromadzi

taki materya, zdoby sobie zwyczajnie drogie bardzo kopie

map staroytnych i tablic arabskich z oznaczeniami pozycyi

geograficznych z Londynu, Parya, Hagi, Madrytu i t. d. , za-

wdzicza to prawie wycznie uczynnoci przyjacielskiej, któr

sam by zdumiony i której niespodziewal si, jak to sowa ni-

niejszego listu pokazuj. Cze i szacunek, jakiego Lelewel

uywa u swoich i obcych, sprawiy, e bez kosztu a nawet bez

wielkiego zachodu uzyska kopie najwaniejszych map. Chocia

tu i owdzie stawiano trudnoci, mianowicie w Paryu, to przecie

za to ochotnicy, nawet nieproszeni, czsto nieznajomi, albo nie-

wyjawiajcy swego nazwiska, robili w bibliotekach kopie dla

Lelewela. Wymieniamy niektórych, którzy najwicej byli po-

mocni, jak lliski, Sawaszkiewicz, Jastrzembski, Biberstein-Ka-

zimierski, Niewiarowicz, de Beaumarchais, Pietraszewski, Wa-
leryan Krasiski, Grandguillaume, Stryjeski, Diodati, Boudard

de Beziers, Bermudis de Gotomajor. Uczony Wuttke pisa
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dbywa niegodzi si. Jeden mi tylko niedopisa, to jest

u Was. Kiedym pisa o kalki na przezroczystym papie-

rze razem nawinite, ztamtd tylko mae globusiki na-

deszy, ledwie jakiego uytku, a owe kalki dziby jeszcze

bogaciy. Nawet niewsporanielicie nigdy czy s, czy

moe zaginy? Wedle monoci teraz jeszcze poruszam

kty Lejdy, Berlina, Eskurialu, albo co wycign jeszcze?

Gdyby trzos by peny, miabym z Woch i Niemiec huk,

ale tentowa niepodobna. Pary ma skad najogromniej-

szy przedawnionych materyaów, ale mimo grzecznych

mych przechwaek dla mnie niedostpny. Jednego mi

Edrisiego dozwolili, a niewiem czy do koca, bo jego

atlas 70 kart liczy (dotd mam 45). Trudno mi si

naraa samemu do tego skadu jecha, bo niema fun-

duszu na przejadki, a podjechawszy nic bym niezyska,

wystawi si tylko na przeciwnoci, które zdaa miesz.
Znalazem tam dugo poszukiwan map Merkatora

sztychowan, poleciem aby mi zrobiono jj kopi. Siedem-

dziesicioletni Jomard, konserwator kart geograficznych,

postrzegszy to, memu rysownikowi z rk wydziera kart

pod swój klucz zamyka, a do mnie pisze: „moi je pu-

blierai cette carte, je recoinmence par sa publication,

deo juvante." Odpisaem mu: „et moi je Youlais finir

mes etudes par sa publication, je vois que rexemplaire,

qui est en votre possession, n'est pas a mon usage, deo

juYante, un autre peut se presenter." Ale z nim naj-

lepsza harmonia. Tymczasem nieznalazszy tej mapy

midzy Belgami, szukam jj midzy Holendrami, a tu

bbni, aby Merkatorowi Belgi monument postawili, Za-

tem w dziele: „Ueber Erdkunde u. Karten": Wozu gelehrte

Yerbindungen und Behari-liclikeit yerhelfen, das hat Lolewel

geleistet.
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zdroni Francuzy niedowypowiedzenia. Inny Reinaud,^)

mego wieku, od lat omiu ma gotowy druk swego dziea,

zwleka bo si swarzy ze swym koleg, nareszcie ogo-

si, e wysya. Wtem mój atlas pojawi si w Paryu

i dziea jego nikt dotd dosta niemoe, jeszcze je na

lata zatrzyma. Zapaem je jednak w roku przeszym,

rok temu i do syta uyem. Nim kiedy w kurs puci,

przedrukuje on kartonów dosy, to jest kart inaczj na-

pisanych, ale z tego co u mnie przytoczone bd ska-

zówki co byo. Tym koryfeuszom geografii we Francyi

bardzo w drog wlazem. Rozogniem jednak Jomarda,

e co puci w wiat.-) Wszak on od lat wielu ma 59

1) Reinaud znakomity oryentalista francuzki, od roku

1838 po synnym baronie de Sacy profesor jzyków wschodnich

w Paryu. Zajmowa si szczególnie geografami arabskimi

i wyda: Relation des voyages faits par les Arabes et les Per-

sans dans Tlnde et a la Chine. Paris 1845. — Najznakomi-

tezem jego dzieem jest tomaczenie geografa arabskiego Abul-

fedy, „La geogi-aphie d'Aboulfeda. Paris 1848." Warto
dziea tego polega na wstpie (Introduction) do niego, który

obejmuje cay tom i zawiera klasycznie napisan bistorya geo-

grafów arabskich. — Dzieo, o którem mówi Lelewel w niniej-

szym licie, które ju wówczas mia wygotowane Keinaud, ale

którego publikacy odoy na póniej, bdzie zapewne : Sur les

dictionnaires geographiues des Arabes, wydane w Journal

asiatiue w r. 1860.

2) Jomard, archeolog i geograf francuzki (urodzi si
1777, umar 1802), by konserwatorem zbiorów geograficznych

w bibliotece rzdowej w Paryu. Z listu Lelewela widzimy,

e nie by uczynny, gdy si nosi sam z myl wydawnictwa,

jakie podj Lelewel w swym atlasie. Rzeczywicie rozpocz
w ostatnim dziesitku lat ycia wydawa „Monuments de geo-

graphie" z niezrównanych paryzkich zbiorów, poszytami. Atlas

ten pozosta nieskoczony, pomimo to jest ogromnie drogi, ko-

sztuje okoo 500 m., zatem nieprzystpny. W caych Niemczech

posiada go tylko kr. biblioteka w Berlinie. Lelewel pooy
dla tego okoo nauki historyi geografii podwójn zasug, e

Listy J. Lelewela. Tom U. 22
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ogromnych papierów, czyli iiart litografowanych, przez

Rembieliskiego wygotowanych, i patrzy na nie jak ów
na jaja, wadzi si z innymi o priorit. Portugalczykowi

Santaremowi^) niezawadzam, on te kosztem rzdu swego

popycha olbrzymi, publikat z wielk Jomarda boleci.

Ale ich publikat mie niebd, bo trzeba je secinami

franków opaci. Niezaraz te wyjd. Ale i mój druk,

oh! kiedy si skoczy? Dotd jest wydrukowanych

arkuszy dziewi, któreby we francuzkich publikatach

mogy tom uformowa. Ekonomicznie cile, obyczajem

Zawadzkiego w Wilnie, a kto je widzi admiruje, a to

w malekiej drukarni de Hou, która jedyna w Bruxelli

zaaprowidowaa si w druki : grecki, hebrajski, arabski.

Maleka i ciasna drukarnia, w której oprócz drukarza

swój atlas umia: wyda tanio. To te gównie z jego atlasu

znan, jest kartografia redniowieczna.

1) Wicehrabia de Santarem (urodzi si 1790

w Lizbonie, umar 1856 w Paryu) bra w modoci ywy udzia

w politycznych walkach, jakich teatrem bya jego ojczyzna Por-

tugalia, lecz od roku 1834 osiad w Paryu, gdzie odda sie

studiom nad history geografii. I tu motywem bya mu mio
ojczyzny, gdy gównym celem jego dzie byo wykazanie zasug,

jakie Portugalczycy pooyli w poznaniu globu ziemskiego. Ta

patryotyozna dno przymia czasami jego sd wiaty i bez-

stronny. Wyda: „Recherches sur la priorite de la decouverte

des pays sur la cóte occidentale d'Afrique au dela de cap

Bojador. Paris 1842", a nadto kilka innych dzie wycznie

Portugalii dotycz,cych. Powszechnego znaczenia jest: „Essai

sur 1'histoire de la cosmographie pendant le moyeu age. 3 vol.

Paris 1842—52." Do tego doda wspaniale wydany: „Atlas de

mappemondes et de cartes hydrographiues et historiues depuis

le X-I s. ju8qu'au XVII." Jak widzimy, Santarem by pierwszy,

który podj napisa history geografii redniowiecznej, ale

Lelewel wyprzedzi go w tym pocigu naukowym, gdy wyda
swe dzieo, zanim Santarem swoje dokoczy. 1 Santarema

atlas jest bardzo drogi, wic nieprzystpny.
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zaledwie trzeci zecer stan moe. Wysilam si, ale

wielkim wydawcom, ksigarzom, drukarzom dla zabawy

bki puszczam, a z nimi tobym zgin. Wydawc mam
pann Pilliet, drukarza de Hou. Deo juyante dojdziemy

do koca cho nierycho. A z tego e nierycho mnogo

niedogodnoci; mianowicie kady wie, e przez me rce
grosz przepywa, konkurencya tedy do niego niepospolita

i wcale osobliwa, a rachunki nienajlepsze. Dotd goto-

wego wpywu 6800, wydatku przeszo 4500, zostaje tedy

2300; z tego wiele na bok uszo, to y trzeba, a wy-

datku jest jeszcze przeszo 4000, moe z 5. Zostaje

ekspektatywa do znaczna przeszo 3000, z tj 1000

pewne, wreszcie albo niesychanie dalekie oczekiwania,

albo nic. A tymczasem odbyt si wysili, na jaki czas

usta. Midzy Francuzami nic tylko zazdro. Wy-
brniemy jednak z tego, i kiedy bdzie potrzeba znaj-

dziemy kredyt, i wnet go umorzemy po wyjciu. To s
rachunki szczere. Na inne tempo niemnij szczerze uka-
dajc, monaby najweselsze wystawi sumy, wszystkie

wydatki zasze i zaj majce pokryte, i par tysicy

zysku wykaza: byoby to prawd, ale nie byoby rzeczy-

wistoci. Nieraz biorc pióro do rki, mówicie, niewiem

od czego zacz, a gdyby i ja tak poczyna, tobym tyle

nie nagryzmoli. Gdybym co podobnego od Was mia,

toby si to dla odetchnienia z trudu czytao i odczyty-

wao. Zdarzy si tedy, e i Wy zagldajc wielu na-

wrotami do tj kartki, przy wolnych chwilach bez na-

rzekania do koca jej doczytacie.

Niewiele dni temu miaem list od Feliksa zapo-

wiadajcy, e na wymagania familii swj dnia 15 Gru-

dnia do kraju wraca; pytajcy oraz, czy niemam do po-

lecenia mu komisów jakich, bo niema funduszu aby przez

Bruxell kry. Odpisaem mu czule, yczc aby go

Bóg od dolegliwych ochroni przygód, komisów adnych
boby go narazi mogy; jeden tylko daem, aby przed

22*
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wyjazdem przysa mi nazwisko lisigarza metzaskiego,

przyjaciela swego, o które si po wielekro dopraszaem.

Pitnasty min, listu od niego niemam. Wiele dla niego

czyni Jan, w czem mogem to i ja podpadaem, aby mu
usuy. Nie lubi on mnie jednak, moe mu si zda-

wao, e nie czyni tyle co mog; a niemogem tyle co

Jan, wszak naocznie widzia. Zostao po nim w Anglii

przeszo 400 franków dugu, niepodobna aby on o nim

myla. Nie zgaszaj si o to do mnie, wszake gdybym

znalaz sposób umorzy go bez gotowizny, miabym sa-

tysfakcy niewypowiedzian. Jeli to nastpi to nierycho.

(Wczoraj nadszed list Feliksa i nazwisko drukarza wy-

mienia, dzi w niedziel rusza w podró. Dopisuje t:
Atlas darowaem p. Lapierre memu gospodarzowi, który

by dla mnie tak grzeczny, e nie bra nic za kwater.

Dobrze zrobi, moe do tego Lapierre napisz.)

Miaem t w tym roku i wcale niedawno wizyty

kuzynków, August Cieszkowski, Woroniecki, a najpónij

Adam uszczewski. A Ty tu zkd? po co? Mych sy-

nów na edukacy przywiozem, bo tu edukacya dobra.

Zapewne, nie brakuje instytutów, szkó; gdzie projekt?

zape\vnie na pensionie jakim. Tak. To przyjdzie si

w nici rozpatrzy, zapewnie dni kilka zajmie. Nie,

jutro wyjedam. Jakto, jutro? Jutro, do Antwerpii.

To ztamtd wrócisz. W tera wszed, iem dosysza,

brat jego ony, toczya si rozmowa potoczna, przy wyjciu

dopytywaem, czy si zobaczymy jeszcze? Jutro do

Antwerpii. Nazajutrz wieczór sdzc, e z Antwerpii

wróci, do hotelu gdzie stan biegaem. Niema, nie-

by, odpowiedziano, i wicej si sam niepokaza, ani

swych synów, których pewnie gdzie w pension jezuicki

zataszczy. Tylem si nowego dowiedzia, e Wodziska

w Poznaniu przebywa, a biblioteka W^odziskiego, dla

emigracyi zapisana, zostanie na zawsze we Francyi z bi-

bliotek, któr Czartoryski uformowa. Tego roku scho-
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dzcego niewiele miaem kogo, a Polonii tdy przeci-

gajcój byo niesychanie wiele.

Teraz dalej do tego co wyprawiam z gabinetem nu-

mizmatycznym. Jana zegarek repetier, par razy w zast-

pstwie mego po kilka dni uywaem, okaza si bardzo

uczciwie, dobra sztuka tu 70 fr. wartujca, przyda si

Wam. Instrument czyli bussola i rubki do stolika-

Uywa go brat Jan i jeszcze do uycia; tu raz na rzecz

Felixa sprzeda próbowaem, niechciano, bo stolików do

rozmiaru nieuywaj tu, nawet natrafiem na mechani-

ków, którzy go jak raroga ogldali. Znawca powiedzia

:

nowy moe i do 200 fr. kosztowa, gdyby by kupiec

mógby 60 albo 80 fr. zapaci, bo wart daleko wicj.

W skrzyneczk bussoli woyem tuszu laseczk po Ja-

nie. Srebrn rurk oówkow jego i kilka duych pen-

dzli po nim, naostatek pantofle na kanwie wyrobione

przez moj chrzestn córk Mary Friedlander, z obawy

aby mole niezgryzy. Nieostrono moja, zaniedbanie,

zapomnienie si, wystawiy drobne rzeczy niektóre na

ich zjadliwo. Midzy temi byy pendzle po Janie tak

pikne, te tylko które wyprawiam ocalay. Mia ich apa-

rat pikny , ale jak mi niewszystkie pozostaoci doszy,

tak i maych pendzelków ledwie kilka biednych, farby

w resztce niewarte przesyki a mnie tu uyteczne. Dzi-

wna rzecz, e z cyrklów mona powiedzie nic mi nie-

nadesali, tylko kieszonkowy lichy kurdupel, a dziw jak

mu poytecznym móg by. Mam wprawdzie swych cyr-

klów dwa, ale i u Was byy jakiekolwiek, wic tego

maego nieposyam; ów trzeci jakkolwiek lichy nieraz

niema mi staje si dogodnoci. Paka si chce, em
drugi instrnment, czyli stolik Wam zmarnowa. Napar

si go Siekierski. Zbyt atwy byem temu jednemu

z egzekutorów testamentowych odda, a to ladaco. Ksika
rysunków d'tudes, mes fantaisies, rozmaitych mo-

stów jego rysunku. Czy pójdzie jego rkopism, dzi je-
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szcze niewiem. Zachowaem jego dwie kopie, jedn ma

w Szwajcaryi Ber, drug ma Leonard Chodko. Czy

warto drukowa?

W tych dniach pewny jestem, e nadejdzie z Szy-

powa opatek. Bóg zapa. Starzy i modzi, znani

i nieznani niechaj wierz, e o kadym równie pamitam,

dla kadego z równem jestem sercem, równie kademu

radbym si przypomnie, jeeli od razu niemog, jeeli

niemog wcale, bolej nad tem, e niemam si czem

dzieli. Czytam o trzech kochanych chopczykach, nic

nie mówi o Hugonie, którego wspomnienie czsto roz-

rzewnia, niech go bracia kochaj, jak ojciec i stryj,

niech dla niego wynajduj zatrudnienia mie i rozrywk,

dobre serce zawsze jest na tym wiecie uyteczne. Do-

br czstk obra Tadeusz zamiowaniem gospodarstwa

i roli, trudno jednak w tern si zamyka, gdy moe ja-

kie obywatelskie pojawi si powoanie, potrafi on poj
to stanowisko, powodowany przez ojca i przyjació jego.

Jeli August lubi wiatowo, ciasna dzi do niój zostaje

przestrze; niedostateczne rodki, aby si ni tylko

zajmowa, jej si tylko oddawa. Niech pomni, e wy-

rzucony w wiat, przy najwikszych do wiatowoci zdol-

nociach, w najdotkliwszem i najlichszem moe znale si

pooeniu, jeli swoj prac sam siebie utrzyma nie-

zdoa, a pdzc po wiecie nie znajdzie ni roli, ni chaty,

tylko umiejtno czego, industryi, rzemiosa, czego

umysowego, coby w rónych jzykach drugim udzieli

mona. O panienkach myl skopocony jestem, ale pe-

wny e s dobre gospodynie, bonnes mnageres, wic

znajd w skromnym bycie dostatek dla rodziny, byle Bóg

im zacnych nawiód mów. Dawnom ju niesysza

o Ewci, moe ju szczliwie nazw zmienia. Oh! bo

zawsze mówicie, niewidm od czego zacz, a tyle jest.

Ja Wam nieraz naprzykad krel mój stan majtkowy,

czemu Wy podobnie niewystawicie swego, a w tym roku
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taki, a w tym taki, a takie mamy kopoty, nadzieje,

zawody.

Na wydawców poznaskiego i wrocawskiego nie-

raz nastawaem, aby wydania dostawili, albo mi obie-

cywali, albo odmawiali, e niemaj z Wami stosunków.

Ztd niedawno wyprawiem Dzieje powszechne i Filona

z atlasami, musiay Was doj. Pisaem e wypadnie

moe u ksigarza si upomnie, pewnie co o tem z opa-

tkiem si dowiem. Kocz nareszcie prob lecz nienalega-

jc, aby jeeliby si atwa sposobno znalaza (przez to-

ruskiego ksigarza) przysa mi skrypt folio zatytuowa-

ny: Scytia. A jeliby si znalazy przezroczyste papiery ma-

powemi rysami okryte, o których wyej wspomniaem,

i te jeszcze mogyby sta si uytecznemi, jeli teraniej-

sza ma antrepryza szczliwy obrót wemie.

19 Grudnia r. 1850.

Jeszcze dni par pozwolonych bom nadmieni, e
mi si marzy panom niezabudk przesa. Czy podobna

alem sobie zanuci,

„Chocia niedostatek gniecie,

Co przecie zrobi mona na tym wiecie."

W skok tedy do sklepu joailler czy bijoutier, czy

orfevre, na zwiady i trafiam na znajomo, bo znajomych

bez koca. Opatrzywszy com tam dostrzeg, daleje dniem

i noc rozmyla, oblicza si. Toem sprzeda nieda-

wno egzemplarz du type Gaulois, to nie geograficzny

fundusz; to co zostanie ze zwykych etrennes, ko-

ld, gdy si Felix w powrót puci ; to ... . w tem ochota

upaskiego przyskoczya, e mi nadesa wczenij.

Wic rankiem wczora ampletk zrobiem. Niech Twoje

panienki Ewci wrcz, lub z wiecem przel^) biae pu-

^) Sowa powysze ka% przypuszcza, e w tym czasie
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deeczko, a same sobie zachowaj czerwone. Dwie sztu-

czki w nim rónego s gustu; mnie si widzi, e kiedy

obie panienki razem mieszkaj, aby obie sztuczki byy

wspólne, a jeli mog byd uyteczne, aby alternat uyte

byy. Przeklty to socyalizm, komunizm, ale awanta

oczywisty. S dwie sztuki, dwie panienki, i kada powie:

ja mam moje sztuki, tak e dwie sztuki czterema si staj.

Pikne to sztuczki, byszcz pozacane. Zday mi si adne,

adniejsze od wszystkich co w sklepie pozostay, a po-

chodz z najlepszej chci nabywcy. Wybacz ojcze za ga-

wdk, na co lepszego zdoby si nieumiem. Na upo-

minki dla braciszków zdoby si jednym razem niezdo-

aem i nie przychodzi mi na myl, coby im poytecznego

by mogo. Niech tymczasem mile wspominaj starego,

o nim niezapominaj, bo on ich kocha i Ciebie Bracie.

LIST CXXI.

Joaciim do Prota.

26 Czerwca 1851.

Kochana rodzino! Ksigarz toruski sprawi si jak

naley, doszo mi do rycho, a cho za póno cokol-

wiek ju uytecznie przepracowaem. A moe jeszcze

si uda co z tego wyprowadzi, bo moja antrepryza cika,

nieprdko jeszcze do koca dla nij, a bardzo uciliwa.

Ow kart, którj mi Jomard tak zazdroci, mam. Wi-

jaka „Ewcia", naleca do rodziny, wychodzia za m. Mia
wprawdzie Lelewel siostrzenic Ew, córk siostry Majewskiej,

lecz ta wysza dopiero w r. 18.58 za m, za Feliyana Szeli-

skiego. Nieuraiemy dla tego wytomaczy dokadnie powy-
szego ustpu.



— 345 —
dzia mój may rysunek, z oryginaem konfrontowa

i o akuratnoci przekona si, przewiadczy si. Czyli

jednak zdoam ni atlas i opus mój pomnoy, niewiem

jeszcze. Wygldam teraz opinii sawantów, to jest recen-

zyi. Gorco tera si zaj w Paryu Sedillot.^) Studjuje,

aby wiedzia co powiedzie. W Anglii kapitan suby
morskij (ledwie admira) Srayth rwie si do tego. Ale

Anglicy dotd w tj mierze byli wielkie cymbay, musia-

em panu kapitanowi dawa objanienia, na drog nie-

znan naprowadza. Jacy encyklopedyci z Parya za-

pragnli mych artykuów geograficznych do swj ency-

klopedyi, ale oni na cale mierz owych dugo, tego

nielubi. Tak nacierali, e aby si odkaraska skreli-

em im cztery, a z reszty si wymówiem ostro. Najkrót-

szy cile wydrukowany, niewiem jeszcze jak sobie z in-

nymi postpi. Mieli co za to zapaci, ale dotd tego

niewida. Innym podobne dorywcze roboty lepiej si

wiod, anieli mnie.

Cika mnie katastrofa spotkaa, o którj ju wie-

cie pewno. Po siedmnastoletniem zamieszkaniu, trzeba

si byo wynosi, przenosi z Warszawy w ka to Ja-
ski (marais St Jean 18.); z estaminetu do szyneczku;

z widoku trzech rozstajcych si ulic i do obszernego

placyku w uliczk ciasn, gdzie widok w prawo i lewo

nie daleki ; z widoków procesyi w tartas przejazdów uli-

^) L. A. Sedillot, synny oryentalista francuzki, syn nie-

mniej sawnego oryentalisty J. J. Sedillot. Jego najznakomit-

sze dziea s: „Memoire sur les systemes geographiues de Grecs

et des Arabes. Paris 1842'' , i „Matenaux pour servir a Thi-

stoire comparee des sciences mathematiues chez les Grecs et

les Arabes. Paris 1845—49." Sedillot ogosi rzeczywicie za-

raz w pocztkach roku 1851 bardzo pochlebn recenzy o dziele

Lelewela w „BuUetin de de la soc. de geogr. Serya IV. Tom
2. r. 1851., a prócz tego jeszcze osobno: „Notice sur l'ouvrage

de M. Joachim Lelewel. Paris 1853."
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czki wielce ludnej i uczszczanj ; z pomidzy kowala

i lusarza w omot i zgiek ; z ssiedztwa piekarza, od

którego w pantoflach co dzie chleb i buki braem, mi-
dzy kiebanika i sklepik misny ; z piknych i przestron-

nych schodów w ciasne, drabiaste i krte; z drugiego

pitra na pierwsze ; z trzech okien w pi na przestrza

;

z jednego we dwa; z przestronnego domu w ciasny; z ob-

szernej izby, starym siestrzanera wzniosie podpartj

w apartament z platonikiem, na którym gobica czy duch

wity; pokój adny ale ciasny i niszy, przepierzeniem

przedzielony. Kady chwali, a ja narzekam. Z pierwszem

pitrem zapuszczony midzy zacieniajce domy dotd
uiemog urzdzi zmieniajcego si przykrego dziennego

wiata. Co robi, cho przyszo si od piekarza oddali,

przynajmniej trzyma si nawykego q nart i er, wktórem

mam wszystko pod rk. Domek wzity na lat dziewi,

nadzieja tedy e bez rugowania bdzie mona przeby

reszt tu pobytu, albo i ycia. Mój pierwszy gospodarz

van Rasbourg zaprasza mi do siebie, do swój obery,

ale u niego niebyo nic przestronnego, a do tego ustro,

a z niój do miasta to pod gór, to na dó, to przez

przykre wiatry. Expedycy toruskiego ksigarza otrzy-

maem ju w nowem mieszkaniu.

Tymi dniami pojawi si tu na chwil Glinka, roz-

powiada mi o panienkach i chopczykach, o Hugusiu,

o jego rysunkach, o jego szczliwj medycynie, wspo-

mina o introligaturze, wszystko to s rzeczy bardzo po-

yteczne na tym wiecie. Mówi mi te i o muzyce Au-

gusta, i to poyteczne w przygodzie jakij. Z muzyk
znale si na wiecie mona i sta si jemu potrzebnym,

a najszczliwszy czowiek, kiedy sam sobie wystarczy

mogc, drugim jest potrzebny. Nieposdzajcie mi, abym

mia byd ugrzecznionj salonowoci nieprzyjacielem,

jest to mia i rozkoszna towarzysko, ale oddanie si

jj zupene staje si próniactwem. (Jest co o tern do-
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brze powiedziane w dzieku o towarzyskoci przez Gli-

szczyskiego/) podobno jest ono w bibliotece Waszj.

Jest to dzieo Zacharji, którego jedn kuzynk czy có-

reczk tu znam. Z niemieckiego Gliszczyski tómaczy,

a wydajc o imieniu zdziccy zapomnia. Miaem okazyjk

zwróci na to jego uwag, co si stao! Wystawi so-

bie poczciwego tómacza miech i ao, jaka go z po-

dobnego usterku ogarna. Brakov\ao malarza, coby

jego min i wzruszenie potomnoci przesa.) Wiedzia-

em e aden z naszej rodziny na takowe si niepuszcza,

a tym mnij kochany lektor Maltebruna i Gibboua. Mal-

tebrun jakiego czyta jest dzi we 12 tomach, mam go,

bom wydawcy jego Huotowi przed dwudziest laty nieco

materyaów do drugiego tomu, czyli do historyi geogra-

fii, dostarczy. Uy ci j, ale nie uy jak naley, czego

potem aowa. Kiedy si zabiera do nowego wydania

mia tu do Bruxelli zjecha, co listem zapowiedzia,

a tymczasem wyniós si z doczesnoci. Dzi sysz zna-

leli si jego wydania wydawcy du luxe z wiel szty-

chami. Kto ma pocig do czytania Gibbona i dzie podo-

bnego rodzaju, pewnie trzpiotem nie bdzie, winszuj, sto-

kro winszuj bo pewny jestem, e obudzi myli i pojcia.

Szkoda e zdefektowany Gillies, chciaem go tu naby,

bo to wyczerpnite dzieo, i po dwakro mi si wylizn,
raz mi go podchwyci ksi d'Arenberg, a drugi raz nie-

dbalstwo tego, który si podj dopilnowa go na licy-

tacyi, o strat przywiodo. Radbym lektorowi dostar-

czy dzie powanych, ale cho tanie bywaj, wymagaj
duego wydatku, na który niezawsze stanie, a powtóre

jak dostawi je na miejsce ? Nigdy jako o tem nie przy-

szo mówi z Zabockim. Ma on tu w tym roku zje-

cha. echtal mi wiele razy podobiestwem, e mo-

^) Antoni Gliszczyski, senator wojewoda Królestwa

polskiego, urodzi si 1770, a umar 1835.
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dzieniaszek jaki mógby si przewietrzy i starego w kale

to Jaskim odwiedzi, odpieraem silnie, aby nienara-

a i samby pewnie na sw odpowiedzialno go niewzi.

O tern niemyli. Ale aeby zabezpieczy 12to tomowego

Malt- Bruna, atlasy i insze tego rodzaju rupiecie, zda

mi si niebyoby dla Was niebezpieczestwem, abycie

jemu Zabockiemu na pimie, czy po francuzku, czy po

polsku, dali umocowanie do odebrania od Belgów, mia-

nowicie van Rasbourga i Druoarta Doyen rónych rze-

czy, blach sztycharskich, rysunków nalecych do (kogo

chcecie wymieni jako tytularnego waciciela), a to ce-

lem zoenia owych rzeczy w pewny depozyt wedle spo-

rzdzonych inwentarzy, i oblikwidowania wszystkiego ze

wspomnionymi Belgami. T drog wyszedbym bez wy-

mieniania mnie z posiadania i sukcesyi po mnie by nie-

byo chyba, rdelki, gatki i co podobnego, a nic wicj.
Zbieraem si to od niejakiego czasu proponowa i o tem

pisa, ale tak schodzio przy cigych kopotach, e moe
to pisz zapóno, jeli podró Zabocki przyspieszy. Nie-

oszacowany, podejmowa transporta, które w jego podróach

mnoyy mu wydatków, a moe si Wam o to nieskarzy;

moeby one wymagay jakiej kompensaty, gdybycie si

o to rozmówi mogli. Miaem o tem pisa w roku prze-

szym i z gowy mi wyszo. Dubeltówka medali przy

przenosinach znalaza si. Miaem (jak rysunek kiedy

przesany wyraa) ssiadk co plondrowaa me szufladki,

wtedy zataszczyem dla bezpieczestwa i zapomniaem

gdzie. Co za do Achaji, Bruttium i kilku innych gre-

ckich, musiay pój do Was, bo niema. Moe si gdzie

zabkay. Glinka, co po kolei o kadym i o kadj co
powiedzia, niezapomnia i o ojcu, mianowicie e si jak

dziecko kwiatkami i medalikami bawi. Tu dobrze, e
mi si co dostawi udao, ale do gromadzenia niezda-

tny jestem, a lepy trat uiezawsze dopisuje. Co Wam
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w myli tulipany mi dosya'), co z nimi poczn, chyba-

bym wyprawi je do Hollandyi na sprzeda! To tam

dotychczas s tulipanów amatorowie, co za cebulk dzi-

wacznie kwitn majc pac po trzy i c-itery tysice

franków. eby za kady malowany dali cho poow,
ale im malowane niepowabne. Ssiedztwu z Rudy i ja

czue pozdrowienie zasyam, e medalikom dali rozkur-

czenie. Znam tu jednego oficera komunikacyi wodnych

bardzo zacnego, który swe amatorstwo od szafek rozpo-

cz, obhezy co i ile moe w cigu ycia swego spro-

kurowa i stosownie do tego ogromne szuflady sporz-

dzi. Zabawna widzie w jednym kcie wedle planu lu-

dno, w innym pustki i pustki, a gdzie si po subie
przenosi, to z nim wszystkie jego komody. Jemu s
winni, ile z nauk sw tu wystpili Podoaniu Martyno-

wski, matematyk profesor w Liege i Litwin architekt

Gross, tu w Bruxelli kierujcy rysunkami industryi

i szkoy, któr sam wymyli, zaoy i rzdowi odda.

Czsto sysz: nous avons deux trangers tres

utiles pour notre pays, les deux Polonais: a la

bonheur Messieurs les Belges.

Niejedn rzecz przypominasz mi, jakiej sobie przy.

pomnie niemog, tak i owego drukarza Stroskiego. Ju
kilku do Londynu cigncych widziaem, moe bd mia
szczcie i z jego przyjazdem. O kalendarzy dawnoci

nic dzi nie pomn: co o tem pisa Samuel Bandtke.

Reginy, takie co wyszy, mam egzemplarze. Co do reszty,

bardzo dawno odpowiedziaem, e wszystkie tablice w rko-

pimie zupenie wygotowane byy i oddaem je drukarni

Gazowskiego. Hoffmanowie niemusieli mie nic z tego,

bo zamierzajc utworzy co podobnego, nieznali tylko wy-

^) Te tulipany liyly to malowida Joachima Lelewela z lat

modzieczych.
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drukowane, wypada tedy poszukiwa w rozbitkach Ga-

lzowskiego, jeli s, do tego rodki. Regina pono ju
nieyje, moeby kto inny wydanie podj. Co si z Fe-

lixem dzieje?

Dosy to na ten raz gawdy, trzeba wróci do mego

babelu geograficznego, w którym jak widz z dwunastu

jzykami sprawa. Dawi mi to wszystkie dni i godziny,

radbyra nareszcie wybrn i w co mnij mudnego obró-

ci. Ostatnie to wysiki poruszajce gór, a w ze czasy.

Trzeba lat wiele aby to owocowao, a przecie tyle po-

ciechy, e si porusza stanowisko, które inni obchodzili

w koo jak mogli, aby w sedno si niezapltali.

Ju musi by u Was tom IVty^) i Stronczyuski pe-

wnie trutynuje, w nim ma podrygi numizmatyczne, w jego

tropy idce. Pod Krakowem znaleziono Darika srebrnego

i niewiedzieli co to za zjawisko. Nie jest e to lad,

e Krakowianie czy Chrobatowie dali si naj Darjuszo-

wi przeciw Scytom? Bdcie zdrowi, niech Bóg rodziny

bogosawi.

Pyta miedziana mego sztychu „Potoku dziesiciu

upynionych wieków" -) przepada, a dzi i nie dopiero

byaby wielce potrzebna. Prosio si tedy od lat dwóch

o nadesanie wycisku onj, cho jednego egzemplarza

upaskiemu, a takowego niema dotd (cho to do
póno). Pacze upaski, i ja z nim. Schodzjj, lata,

bdzie zapóno.

^) Polski wieków rednich, w którym tak obszernie mo
wa o dziele Stronczyskiego.

2) Mowa o pycie miedzianej, z której bya odbita mapa
iluminowana przy dzieku „Dziesi upynionych wieków da-

wnej Polski, czyli Chronologia do obrazu dziejów polskich."

Warszawa, w drukarni szkolnej. 1829.
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LIST CXXII.

Joachim do Prota,

15 Stycznia 1855.

Uprzejma ssiadka Wasza w zeszym roku pocie-

szya mi. Widziaem u niej jej brata, dwu synów, jak

to wszystko poroso. Sysz, e s tu na studyach mi-

litarnych. W tych dniach po raz ostatni widz przyja-

ciela i ssiada Juliana, zicia Waszego.^) Wraca w swe

zagrody po dugiem podróowaniu i zwiedzaniu cudzj

ziemi, cudzj uprawy onej. Zapewne, e go niczem nie

obci. Mydlarz córk zmówi z jednym Francuzem,

ale nim do lubu przyszo zmara 87 letnia matka czyli

babka panny, moe si lub odwlecze. Obieca mi
uwiadomi o powrocie swym, ale go niepodobna obar-

cza tern co Wam brakuje, i tem co wykoczone a czego

niemacie. Dziwna rzecz, e upaski mi niedopisuje

w przesyce obiecanej, twierdzi e mu niepodobna, a Pi-

warskiemu dostawi. Wzajem upaski twierdzi, e
„dziesiciu upynionych wieków" nieotrzyma. Chcia-

em by wyprawi dowiadczon drog, ale siostra rok

temu wstrzyma si kazaa, a potem byo wszystko gu-

cho. Kiedy takie s utrudzenia, najlepiejby byo, abym

ksigarsk drog do ksigarza w Toruniu przesa, tylko

trzebaby go uwiadomi, kto si o adunek upomni, aby

go o nazwisku takowego tutejszy ksigarz uprzedzi.

Niema wesooci bez troski. Rozstanie si sióstr

pewnie byo rzewne, ale nie aosne; sysz, e pono

i Helenka braci i ojca porzuci ^zamierza. Nikogom nie

1) W Lutym r. 1855 wysza Wisawa, córka Prota Lele-

wela, za m, za Juliana Rusieckiego.
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spotka, coby mi o Nosarzewskich powiedzia, i co si

z Ewci dzieje.

Zbyteczna jest broni tego, co si w album powie-

dziao ^), jak mówi, mioci wasn powodowane. Co

to bdzie za mio wasna, jeli kiedy synowie brata

zniewoleni bd powiedzie, lub z ochoty wasnj po-

wiedz: Ojciec nasz w pooeniu owego czasu niemóg

nas puci w porzdny i naleyty instrukcyi tryb, a prze-

cie wyszlimy na ludzi, gdy ojciec kierowa, ojciec by
nam wzorem. Moje w-yrazy nie takie s, bo tylko o ry-

sunku, o lichym sztychu mówi. Nie mio wasna

przymawiajcych uderza, ale wyraenie si o niedosta-

tku. Za wspomnienie tego, gdyby ojciec y, pewnieby

rozradowane podniós czoo; bo w niedolach i nieszcz-

ciu przetrwanie niedostatku i biedy z dum si wspo-

mina; e t kolej godnie przeby, dum jest dla niego

i dla nas. Nie on jeden by w podobnem pooenia,

mówi te, e to byo powszechne; pomn dobrze, egza-

geracyi niema. Byli inni w gorszem pooeniu, a nie-

daleko koo nas do tego przykadów szuka, gdy przy-

pomn Kiciskiego pooenie. Piknyby mona skreli

obraz, jak si z niedoli ojciec i matka dwigali, ratowali.

Czasem tu temu lub owemu opowiadam, co mi ywo

^) W przedmowie do „Album rytownika polskiego. Po-

zna. upaski 1854," pisa Joachim Lelewel : „Klski ojczy-

zny naszej podwayy dol rodzin, wycieczyy zasoby. Mimo
rodzicielskich zabiegów i wysików, instrukcya nasza wzia
obrót mniej porzdny. Do rysunku czy oówkiem, czy pendzlem,

z razu jedynie dobra ojca suya mi rada. By te pod rk
Preussler i wiele wybornych wzorów i sztychów. Nastpnie
z dala od domu rodzicielskiego samem si wprawia, prze-

czuwajc e rysunek jest jedn z pierwszych potrzeb "

Znaleli si krytycy, którzy w tych sowach chcieli dojrze

brak powinnej pietas synowskiej, a grub mio wasn
i samochwalstwo!
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w przypomnieniu tkwi. Przypisuj dumie, e przetrwaem

róne koleje, lat 25 pospolicie w niedostatku, i przy-

rzdzam si bym w tj koleji spokojnie ywot zako-

czy. Wszake nie dumie mej to przypisuj , ale dumny
jestem czy próny, em tego dokaza.

Wzrok mój zepsuty, siy wtlej, ile tylko mog§

wypycham do upaskiego czyli Merzbacha starzyzny;

a kartografii geograficznej niespuszczam. Po wielu, wielu

zabiegach pozyskaem nareszcie z Eskurialu Araba i su-

plement arcywany do mj Geogr. du moyen age
idzie na pras. ^) Materyay i do nowszych czasów uro-

sy. Dzi licz 70 foliaów, atlasów etc. Tymczasem

w roku zeszym niewywoana wysuna si propozycya,

czybym niezby geograficznego oddziau do jakij biblio-

teki polskiej. Chtnie, odpowiedziaem, byle mi si wy-

datki wróciy. Rozmylam teraz nad tem, szykuj seciny

ulotnych map, aby kataloek cale naukowy skreli.

Z Wacawostwem tak krótko, i rozmówka mizerny

obrót wzia. Zapytany, czym zna pani Sand, sucho

odpowiedziaem, e nie. A mogem o innych znajomych

powiedzie o de la Vega Mina, Hiszpance; o Bel-

giojoso, Woszce; o siostrze Lafayetta, o Roger
Jevell, Jatry de Mamy Francuzkach; o pani B enja-

min Constant, Niemce , bez którój niebyoby w Fran-

cyi Benjamina Constant, o innych Niemkach i Bel-

giankach, nieprzyszo do tego.

O hucznem weselu pastwa Rusieckich wczesno wie-

dziaem, Kuryeiek Warszawski o tem gosi, a exkapi-

tan Michaowski (co ma za sob Oborsk) owego Ku-

ryerka mi przyniós skwapliwie.

O Tadeuszu, Augucie od przejezdnych zdarza si

1; Ten suplement wyszed w roku 1858 jako tom V. Ów
Arab z Eskurialu jest to: Albateni, o którego dziele obazerna

rozprawa w tym tomie.

Listy J. Lelewela, Tora II. 23
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sysze, dowiadywa, ale o Hugonie bardzo dawno nie-

mam wiadomoci. Pewnie nieustaje w trudach swych

i ma dosy do czynienia w biecych karystyjnych cza-

sach. To i kocz i zamykam serdecznem pozdrowie-

niem i uciskiem.

P. S. Z regestrzyku widz , e dwie blachy (mapki

Indyi) przepady i dua blacha potoku dziesiciu upy-

nionych wieków nieznajduje si. Gdzie si podziaa?

Dwie pierwsze mogy uwizn i zagin u Gliiksberga,

ale ta ogromna arkuszowa? czybym jj zapomnia u pre-

siera, wyciskacza? a kto by ów wyciskacz? niepomne.

Wielka to szkoda, którj inn now nie zastpi.

LIST CXXIII.

Joaeiim do Prota.

r. 1857.

List Wasz z Ems by mi nadesany, rzeczywicie

to samo mówi co inny przez Hornowskiego nadeszy.

Miaem goci co Rusieckich w Ems i gdzieindziej w Niem-

czech widzieli. Zapewne ju do siebie wracaj. Prze-

jezdnych niekoniecznie do wód jadcych, ale podrónych

dla zwiedzenia wiata widziaem cokolwiek i z Litwy

i z Ukrainy etc. Sysz, e si w tj chwili co sy-

pno z Warszawy do Ostendy, jako ujrzao si pani

Pruszak, p. Góreck.

Glinka stary zajrza, obligowa mi, aby Nosarze-

wskich zachca do sprzeday Wujówki, mówic, e to

i Twoja jest rada, a e Jdrzj Zamoyski chce kupi,

a e Nosarzewskim nieidzie. Na to uczyniem uwag,

e yjc z kapitau trzeba z gotowizn si liczy, Nosa-
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rzewska to umie, ale czy z niego dostatni do tego do-

chód? A majc ziemi i z niej kartofelek, nie sprzeda

si, ale si za niego nie zapaci. Nieznajc ni Wujó-

wki, ni pooenia Nosarzewskich , ni kapitau jakiby ze

sprzeday by móg, w rady i namowy wdawa si nie-

mog, ycz aby dobrali zicia, coby gospodarstwo po-

prowadzi i z ciarów wyzwoli.

Midzy gomi miaem szczególniejsze odwiedziny,

modziukiego maestwa Domaradzkich ze Lwowa.

Odwiedzia sama z polecenia matki, z listem w rku ma-

tki, owej Kamieskiej z domu Nahajowskiej. Trocha

byo w licie, a bez koca wicej w pamici o co miaa

pyta, ca litani, co si dzieje z tymi , których w po-

dróy lat temu 40 lub 50 widywaa pani Nahajowska,

a mianowicie o Marcellin, co si z ni dzieje, jak si

jej powodzi. Powiada Domaradzka, e matka jj zasia-

da wieczór z Wybranowskim i dla niezapomnienia re-

wi czyni z zapadych czasów znajomoci swych ; a Mar-

cellina dla obojga najszerszym i najmilszym przypomnie

przedmiotem. Pytaem j o wujaszka Nahajowskiego

Antoniego, opowiadaa jak zdrów i polowa lubi. "W nie-

wiele dni potem mia by w Bruxelli lub córki Leszka

Borkowskiego z Mniszchem. W tene czas nadchodzi

z Drezna list do Borkowskiego. Brieftiager zaniós go

do majora Brochowskiego Sasa. Sas z popiechu otwo-

rzy, a postrzegszy e to nie do niego, mnie go przy-

sa, abym Leszkowi odda. e otwarty zajrz na pod-

pis, a to pono Antoni Nahajowski ! spieszy na lubowiny,

na nieszczcie w Drenie zjad niedopieczone kurcztko

i na wesele zjecha niezdoa. — Z Waszych stron mia-

em ju exprowincyaa z Czstochowy ; w niedziel uka-

za si w swoim stroju biaym w kociele, jakiego Belgi

nieznaj.

By Mackiewicz, gubernator lubelski. Bojarski, pra-

at lubelski, czy krasnostawski. Nadmienie, e z Hor-

23*
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nowskim o rzeczy pomówi i traktowa mona, ale

w przejedzie do Parya i teraz w powrocie z Ostendy

tak krótko zajrza, e nawet o wziciu czego do prze-

wiezienia, o którem sam nadmienia , niema co mówi.

Te sów kilka krel bez jego wezwania, moe je wr-
czy zdoam. Za krótki jest czas, abym si z rzecz

rozpisywa, powiem tylko, e jedyny rodek sprzedanie

wszystkich myci rupieci za ycia. Sprzedaem tedy

uciliwy wydzia atlasów i kart geograficznych, cho

s u mnie jeszcze na mój uytek, w roku przyszym

oddam je aby mi niezawadzay. To o yczybym aby

u Was pozostao, albo co sdz, e Twych synów bi-

blioteczki przystroi moe, moglibycie aktem jakim za-

kupi. Tylko to sk, czy zakupi moecie directe sami.

A Wasze interesa zagrzzy cokolwiek, bo Smaczni-

ski mówi mi, e u Was 50,000 ulokowa. — Co mó-

wisz o tendencyi religijnj , to co gronie si wieci

;

pikn jest pobono, upragaiona bogobojno, ale bi-

goterya to klska i choroba zaraliwa. A panny Kiydel

opowiaday mi o cudach na Litwie, a pani Górslja le-

dwie przybya z mudzi do Bruxelli w dopytki o pra-

ktyki pobone tuaczy; a Wielogowscy z Krakowa co mi

nienapowiadali, mianowicie sama, a powiadano mi, e
jakie spektakle wyprawuj. Pojecha te tam Skrzy-

necki. Przed wyjazdem z Bruxelli zaszed do mnie

i poegnalimy si serdecznie, rokiem odemnie modszy

podagryk. Jak dalece widziuski zodziej, dosy to mi

byo wiadomo, moe lepiej ni komukolwiek, alem si

niespodziewa aby z Tytusem zadar, to krok z jego

strony zbyt nieostrony. Kocz ciskajc Was serde-

cznie. Czy te tego roku Hugo mia praktyk. Mia-

em tu gocia w Bruxelli, ksin Radziwiowa wdow
po Michaku; pomylaem co moe praktyka, czemu

Hugon takij fortuny nie zrobi, a ycz mu bez fortuny

szczliwie ludzkoci usuy.
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N. B. Chciej siostr Majewsk przycisn, aby mi

niezwocznie napisaa, czy mog adunek ksiek przez

Toru pod adresem D. do Dziadowa wyprawi, od roku

w pewnej niepewnoci przekadam go co dzie na óko,
na stoek. Jeli zdoam Hornowskiemu niniejszy wr-
czy, to i influenca pójdzie, a jeli do niego nie dotr, to

najdzie si influenca w adunku od roku przygotowanym

i w nim wiele drobiazgu.

LIST CXXIV.

Joaciim do Prota.

1857.

Otrzymawszy Wasz list ciwyciem zaraz za pióro i

zaczem, a przerwao si, przerwa nieoszacowany Ozeasz

Lubliner. ^) Floryan Dembowski cisn mi, abym mu
pisma powierza, odpieraem dobr ch jego, co wywo-

ao eksplikacye, które mylnie przed "Wami wytoczy,

pomiesza rzeczy, tak niezrozumia. Jeeli si mówio
co o zabraniu przez rzd, to byo o tych bibliotekach,

jakie nasi we Francyi tworz, ale o tym duo mówi
a to si mnie, aoi Belgii nie tyczy. Inna mnie kopoce

trudno, to jest wdanie si wadz sdowych i opaty

uciliwe. Owó kiedym si zacz rozpisywa o tern,

1) Ludwik Ozeasz Lubliner (urodzi si 1809, um.

1868) wychodca z roku 1831 mojeszowego wyznania, póniej

adwokat przy trybunale apelacyjnym w Bruxeli. Lubliner yl
w wielkiej zayoci z Lelewelem, broni go nav, et przeciwko na-

paciom Jana Czyskiego. Pisa duo o prawodawstwie mi-

koajowskiem i kwestyi^ydowskiej.
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wszed Ozeasz. Nabija on si nieraz, aby by egzeku-

torem testamentu, i nalega, abym go wczesno Wam re-

komendowa. Dopytuj go tedy o przepisy w tej mierze,

które zna, rozwaamy rzecz i rodki, a gdy si okazuje

e egzekutorowi wypada przedewszystkim sdowe wydatki

zaspokoi, to jest grosz aw^ansowa, jak nie podniesie

gosu: „ale ja si egzekutorstwa nie podejm, boby...

boby . .
." „Ale nikt Ci o to nie prosi." — Nawyky

jestem do podobnych przyjani. To przerwao i odwlo-

ko me pisanie, bom pocz pospnie rozwaa me po-

oenie i rzecz o któr idzie.

Dobrze mówisz : obydwaj w jednem pooeniu bracia

niedugo spoglda mamy na te wiata znikomoci. Ale

jest midzy nami rónica, ja sam jeden, ty zostajesz w sy-

nach, i swe pozostaoci im przekazujesz. Dla tegom Ci
napad pytaniami, abym z literack ochot moj niesta

si pozostajcej Twój rodzinie uciliwym, nie nabawi
kopotu niepotrzebnego. Biedziem si tedy jeszcze po

rozmówce z Ozeaszem niemao; a mi na myl przysza

kokoszka, co si troszczy o wysiedziane kaczta. Niechaj

w powodzeniu opywaj, niech si nurzaj w morzu

szczcia i bogoci, tego stryj yczy. A teraz przy wy-

darzonej okolicznoci naprzód starocie babickiemu, bo

zapewnie ju po lubie: Niech Pan Bóg bogosawi, i)

Moebym jeszcze nie zdoby si na napisanie, gdyby

si nie wydarzyo widzenie z Hornowskim. W rozmó-

wkach z nim, gdy si o tem i owera mówio, on noto-

wa sobie, chcc za powrotem przysuy si yczliwoci

') Tadeusz Lelewel, najstarszy syn Prota, oeni si w tym
czasie z Antonina Czaplick i osiad w Babicach, w ziemi st-

yckiej. Joachim nazywa go artobliwie starost babickim, po-

niewa Franciszek Szelutta, czenik rzeczycki, dziad Joachima,

a zatem pradziad Tadeusza, posiada starostwo babickie pod

Mozyrem (cf. list do Sienkiewicza z 15 Maja 1859).
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sw. Po jego wyjciu postrzeglem, e z tego wynikn
moe niejedno qui pro quo i zamieszanie. Wieczór wigc,

czyli w nocy, skreliem tu zaczon karteczk dla

objanienia. Nazajutrz szedem z ni do niego, alem si

zapóni, ju by wyjecha. Wic teraz spiesz najpro-

stsz drog t karteczk przesia, abycie wiedzieli, o co

idzie.

Od roku ju przygotowywam ekspedycyjk tego,

czegocie niemieli, mia co z tego wzi Galicyn, spezo
na niczem. Przenosz cigle przygotowane, w dzie na

óko, w nocy na krzeseko, nie mogc przyj do wy-

adowania, bo mi trocha zbaamucia siostra piszc, nie

zgaszaj si do doktora, a potem ustnie lekko rzeka,

moesz pisa do niego. Tymczasem upaski zawiadomi

mnie, e co dostawi. Chciejcie przez Hornowskiego

przysa mi notk, co takiego rzeczywicie udzieli. To nie

zmniejszy adunku, ale mnie objani, czego nie dostaje.

Cassel zna mnie dobrze, nieraz emy z sob roz-

mawiali, ale dzi wielki pan, a biuralici jego nieskorzy,

skoro si kto o swoje nie zgasza sam. Gdyby mnie

nieby uwiadomi, e przyszo na jego imi, do dzi by

leao u niego w zapomnieniu. Niepotrzebnie siostra t
ofiar uczynia, ale si przydaa, bo w antrepryzie jestem

druku suplementu do Geogr. du moyen age. Jeszcze

mam z tem cikie zatrudnienie, a daleko cisze z to-

mem pierwszym dla upaskiego.') Wszystko mi teraz

niewypowiedzianie trudno idzie.

Do siostry wnet napisz. Tymczasem tul Was do

serca. Karteczka zaczona.

1) Lelewel rozpocz wtedy wydawnictwo zbioru swych

pism, który wyszed u upaskiego pod tytuem: „Polska,

dzieje i rzeczy jej." Wanie wtedy by zajty przygotowaniem

dodruku tomu I, a w szczególnoci napisaniem wstpu: „Przy-

gody w badaniach."
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Jestem w trakcie zbycia mego geograficznego zbioru,

czyli atlasów, a raczej zaopatrzenia nim przyszj biblio-

teki wileskij. Takiego zbioru, jaki si zgromadzi

udao, dawna biblioteka wileska niemiaa, ani warsza-

wska paacu Kazimirowskiego. Z tem wszystkiem, to

co si tu notuje, piknym staoby si dodateczkiem, ale

nie nalegam, nie nastaj; jeli chcecie zatrzyma, zacho-

wa, przechowujcie.

1) Mapa Niemiec na zwyczajnym arkuszu, pusta,

prawie bez napisów, tylko granice rónym kierunkiem

i kolorem oznaczone, pokrzyowane.

2) Bardzo dua poduna mapa Pomorza, oraz

jedna czy par brudnych map Krymu. S to lune karty.

3) Zwój mego rysunku map do bada geografii

staroytnj. Jest to wzór, z któregom sztychowa. Byo
tega*kilkanacie, na rónym, rónj wielkoci papierze,

osobnych map razem zwinitych.

4) Mapa cienna Polski, zoona z kilku arkuszy,

podobno na pótnie na dwóch kijach rozpita. Jest to

rzadko, osobliwo, a zatem pewnj wartoci. Jeli

jest a niechcecie jj zachowa, albo amatorowi jakiemu

odstpi lub zby, to zróbcie z nij ofiar. Jelibycie

j sakryfikowali do przesania, to trzeba od kijów oderwa,

a gadko dla przewiezienia poama, pogi i zoy. Ale

powtarzam, jeli j miujecie, to przechowujcie i wedle

widzenia Waszego dysponujcie ni, bo to "Wasza.

O co gównie prosz, to o jeden mój brulionik, jeli

go dostrzeecie. Na maym arkusiku mapa Polski, na

którj kreliem granice biskupstw. Brulion nie wyko-
czony. Byby bardzo przydatny Karolowi z Kalinówki,

który zamierza tem si zaj w mniemaniu, e to atwo. ^)

^) Karol z Kalinówki, waciwem nazwiskiem Karol
Sienkiewicz, autor wielu dzie historycznych i literackich,

z których najwicej jest znanem „Skarbiec historyi polskiej
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LIST CXXV.

Jo&ehim do Prota.

23 Maja 1858.

Szczliwy ojcze, co masz dobre dzieci. Dzi bo-

gosawisz Helence^) w obec sióstr naszych, a cioteli jój.

Pewny jestem e nieobecnego brata nie zapomnia,

o stryjowskij yczliwoci Helenk upewni. Wie o nim

z powieci, ze suchu tylko. Nieche ojciec o nim powie

córce, e przywizany do rodzestwa czule j chowa

w sercu, a w uroczystej chwili, kiedy przybrana do za-

cnej rodziny w nowe ycie wchodzi, stryj w duszy swj
z najywszem uczuciem poleca j asce Wszechmocnego,

yczc aby z maonkiem w dugie lata doznawali ro-

dzinnj pociechy, najpodaszego, bogiego powodzenia.

Jak tam wesoo byo, spodziewam si, opisz mi

Majewscy. Tymczasem bior przed siebie list, o który

si troszczysz czy doszed, z 15 Stycznia; doszed bardzo

prdko, zdaje si, em wyranie wspomnia, e wskutek

jego wziem si by do przeszego pisania. Minwszy

w 2 tomach," powzi w r. 1857 wyda „Annuaire de Polegn,"

na wzór almanachu gotajskiego, który mia by, jak pisa

1 Marca 1857 do Lelewela, peryodycznym manifestem caoci
Polski. Chcia w nim umieci take szematyzm dyecezyi na

caym obszarze ziem polskich. Lelewel radzi, aby dat do tego

map dyecezaln, i poniewa sam w r. 1821 tym przedmiotem

si zajmowa, a nawet podobna map wygotowa, która przecie

pozostaa w kraju, wic dawa Sienkiewiczowi cenne wskazówki.

Nie kry przytem przed nim trudnoci, jakie w tem przedsi-

wziciu napotka, donoszc mu, e sam swego czasu nie móg
adn miar rozgraniczy dyecezyi pockiej, uckiej, chemskiej,

gnienieskiej i krakowskiej.

*) Helena, najmodsza córka Prota Lelewela, wysza w
tym roku za m, za Jana Czaplickiego.



— 362 —
Merzbacha i Gregorowicza, pytam, czy bya pani Grego-

rowiczowa i czy si podobaa. Mówi pikna Luvenka.

Lovenki czyli Wilczanki bywaj nadobne. Tj nie wi-

dziaem, ciocia jej uatwiem maeskie lubowiny.

Gregorowicz maonki swej mi nie ukaza.

O wesoym humorze Edwarda Cieciszowskiego mówi
mi niekiedy podróni, co go znaj i o duej jego fortu-

nie powiadaj. A Kamierzowa Magdalena ^) w jakim

stanie? bo kiedy ciocia Antonina pisaa o nij, e miaa
straci i wzrok i such. Po przypadku Adasia w Okrzeji,

czy niecierpi czego z przypadku owego, czy moe to

ukrzepi siy jego, czas by mu byo eni si; opiekun

powinien by na to nastawa i swata. Co w bani ko-

cielnej byo, to mi byo dobrze wiadomo, bo jj osa-

dzenie dziao si za mego w Woli Okrzejskij pobytu.

Temu dni pi nadszed do Bruxelli Kopernik. 2)

Wyprawi go pod adresem Queteleta abcki, jak obie-

cano, jeden dla obserwatoryum , drugi dla mnie, jest

u mnie. Po co ten przepych, mianowicie gdy nie oso-

bliwy. Co napisano i wydrukowano przeliczne, drukar-

ska prasa rzeczywicie spisaa si, ale sztych, ryciny!

Jedna litografia bronzu ujdzie, za to tak nad miar wy-

rosa, e introligator, albo ukroi czupryny, albo zagnie

jak jak map do voluminu. Piwarski z portretem nie

spisa si. Byo wezwa Oleszczyskiego, byby rylcem

na miedzi czy na stali wykona.

Nazajutrz po przybyciu do mnie Kopernika pojawio

^) Edward Cieciszowski, sya Jana, a wnuk Adama, pisa-

rza wielkiego koronnego, cioteczno-cioteczny brat Lelewela. —
Brat jego Kazimierz by onaty z Magdalena Bysrzask, która

bya bardzo cierpi,c.

-) Mowa o dziele Kopernika: „De revolutionibus orbium
coelestium," wydaneia bardzo wspaniale, po acinie i po polsku,

przez Jana Baranowskiego w Warszawie 1855.
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si Adolfostwo. Sam par razy powtórzy, e co od

Wójcickiego przywióz i to przyniesie, a nazajutrz mieli

do Parya spieszy i nie pokaza si. Dzie trzeci ju
upywa, a ja wychodzcych zapomniaem o hotelu prze-

bada.

Posiaem do Lwowa Bielowskiemu ^) wszystko co

miaem, a coby si od tego oderwao i u Was pozostao

niemog wymiarkowa. To pewna, e w tern co miaem,

niektórych rzeczy skonfrontowa, odkry, znale nie-

mogem. Co bd staa si wielka szkoda, e to razem

nie byo. Jak to rycho dosta, aby si przewiadczy

co to jest? Przez Friedleina, pokazuje si, jest droga

liska, gdy tablic z upynionych wieków zatraconych

tyle, a przecie byle si do upaskiego dostay, to mi

zaraz przele. Pewnie e mog by notaty, co si po-

odryway od tych, co otrzymaem. W notatach poryckich,

jeli maj ten tytu, musi by niewielki rysunek, czyli

kalka w obrysach strojów, z których tak niezgrabnie

Goembiowski kopiowa.

Z tych strojów przypomina mi si pakiecik czy

sekstern, mae in folio strojów, ubiorów kozackich, z por-

tretem Chmielnickiego w konturach. Czy to jest, czy

przepado? e dotd nieuyto, cho to czasy malarzy,

artystyczne ?

Spotkawszy si z Hornowskimi, powiedz im, e so-

dko wpominam mie z nimi spotkanie. A Floryan

Dembowski ze sw magnifik co porabia? biedak!

Polecam si rodzinnej pamici Waszj.

^) August Bielowski rozpoczyna ^stedy wydawa: „Mo-
nuraenta Poloniae historica." Lelewel posu mu do tego kopi
z waryautami kroniki trzemeszeskiej.
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LIST CXXVI.

Joachim do Prota,

15 Grudnia 1858.

Bracie! Wiadomo o licznj II Wrzenia kom-

panii, oi)isana 23 Wrzenia, dosza mnie wcale rycho.

Nieci im Bóg bogosawi za to, e ci cze obywatelsk

oddaj. W dugij licie imiennej, w gronie rodziny

wyczytuj Skupiskiego. Jake si to imi z ziemi nur-

skij w Waszój wynurzyo rodzinie? do tj kategoryi

i Szeliski przed czasem policzony. A z kd przyby?

o nim ^) nic. A kiedy on ma by wiankiem rozmarynu

uwieczony, przesyam facies, portret, czy podobizn pre-

tendenta pod grochowy wianek. Wasza podobizna, któr
miaem od Wiesawy otrzyma, dosza mnie w kilka ty-

godni po wrzeniowój wiadomoci, z Poznania wypra-

wiona. le wyadowana, na douanie poszarpana, srodze

stuczona, szkem zasypana. Szczciem szko podobizny

nie podrapao, zostaa ocalon. Wpatrywaem si rze-

wnie, ile wzrok pozwala, i tskno mi si stao, e w koleji

wesel ojciec przebywa w aobie. A tymczasem sysz,

e po weselu, nie na wsi ale w Warszawie odbytym, nie

ojciec tylko Helenka niepotrzebne i niewczesne czuoci

okazaa.

Kiedy sami nie piszecie, to z posuchu dowiaduj

si o lubowiuach rodzinnych. Z posuchu pewnie dowiem

si o lubowinach Szeliskiego i Augusta. Dosuchuj
podrónych jak mog. Tu jest zwyczaj drukiem krewnych.

') Felicyan Szeliski oeni! si z Ewfj Majewsk,, siostrze-

nica Lelewela. Kandydatem pod grochowy wieniec jest emigrant

Sawaszkiewicz, który ubiega si o rk Ewy, a którego Joachim

popiera
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przyjació i okolicznych zawiadamia znajomycli, tak ze

strony panny modej jak i pana modego. Miewam tego

rodzaju anonsów dosy.

Floryan mówi mi, e Stanisaw w Rudzie daje do-

mek z ogrodem do mieszkania. Jeli tak jest, najlepijby

zrobi, gdyby w owym domku spokojnie osiad, ogródek

uprawia, pasieki o którj te mówi doglda, i z jejmo-

ci spokojnie dobrze lata pdzi. Tylko jejmoci bdzie

tak kuczno. Zapomniaa tu w Bruxelli zwierciadeka,

jakie otrzymaa w upominku od Deskurowj. Zwierciadeko

to poleciem do Warszawy jadcemu Belgowi Luboradz-

kiemu i maonce jego, aby je zoyli dla Floryanowj

u praata Dekierta. Luboradzki exporucznik, a moe
exkapitan armii belgijskiej, chce Ci odwiedzi na wsi.

Mówiem mu, e to bardzo na ustroniu. To niezrazio

owiadczenia jego. Jest on wysany z jakichsi tute-

cznych domów handlowych i ma niekiedy Bruxell od-

wiedza.

Twoim tedy staraniem Floryan pomnoy moje dzi-

wne podobizny. A tu Belgi mi okradaj, a przecie

moja facies jest moj wasnoci, ma proprit
a la fois materielle et intellectuelle. Tak to

wasno szanuj. Hart wyhartowa medal duy, trzy

egzemplarze maego przynieli bracia Schoors (Schurs

albo Skurs), bogaci amatorowie numizmatyki, których

wprzód nieznaem. W tych czasach oddawa mi niepro-

szone wizyty Geefs, jeden z najpierwszych tutejszych

skulptorów. Pomylaem e si to dzieje nie bez kozery,

e przychodzi mi okra i stao si; w swoim skulptor-

czym cmentarzu umieci popiersie. Napomkn mi, e ma
komis egzemplarz z alabastru przygotowa. Jak miar-

kuj jest to gdzie na Woy, czy na Podole. W Wil-

nie kiedy na postumencie po{)iersia astronoma Strze-

ckiego znaleziono podpis:
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„Ni to mdrzec, ni filozof grecki —
Ale istny Jegomo ksidz Strzecki."

U dou tedy alabastru dopisz —
„Owó popiersie Lelewela —
Co saw Strzeckiego pot" ziela."

Bieda z moj ciekawoci, i ksikow zabaw. Zgro-

madzonych atlasów taki urós nawa, e si stay pra-

wdziwym ciarem, tem wicj e ju dla podupadego

wzroku nieuytecznym. Ten i ów przyraawia, em po-

winien z tego ofiar zrobi. Powinienem? hola! Odst-

piem jednak cay wydzia geograficzny dla biblioteki przy-

szej w Wilnie, i a conto tego od dwóch lat opat po-

bierajc, spoyem j. Odbierajc, wypado odstpion
cz do skadu do Parya posa. Duo mi to czasu

i trudu zajo. Poszo tedy od kilku tygodni dziewi
pak 1208 kilogr. wacych, do 600 Yoluminów obejmu-

jcych, w których przeszo pótorasta foliantów. Pikny
aparat. Zostao jednak u mnie cokolwiek dubletów,

lichoty, lub defektów dla zabawy. Zostao t cokolwie-

czek tego wydziau do dalszego rachunku. W odstpio-

nym wydziale jest przeszo 200 map Polski, liczc w to

jako jedn Zannoniego Atlas. Spisaem je, z mapogra-

fi Janockiego i Rastawieckiego porównawszy, w których

niebrakuje uchybie. Do odstpionych dooyem nasz
biedn Folina. W opakanym bya stanie, podziurawiona,

na pótnie, zupenego zniszczenia oczekiwaa. Odjem
j od pótna, z niemaym trudem czyciem, bo gnoju

mcznego, klajstru byo wiele, ale co gorsza, okazao
si, e bya zdezolowana ju nim j na pótno nalepiono.

Wikszy tedy by trud odrywa wielce niezgrabne pod-

lepki i rychtowa szarpaniny. Cztery tedy jej arkusze

z niemaym mozoem na tgi papier dla zachowania na-

lepiem. Przed kilku laty mia j w Poznaniu pewnie

w dobrym stanie Lissner i ceni talarów trzy tylko. Dzi
z nij adnego uytku, ale jako pomnik historyczny do
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zbiorów, bardzo rzadki, zda mi si daleko wicej warta,

jeli lepiej zachowana. Sdz e i nasz egzemplarz cho
uszkodzony i poszarpany wart co, cho par talarów.

To teraz taka cena, e Ferrarisa ogromn; Belgii map,
któr w 1812 i 1813 roku pacono po 600 fr., dzi mo-

na zowi za kilkadziesit, a ja naby jeden liczny

egzemplarz za fr. dziesi, drugi dla rónic za fr. cztery.

W roku przeszym jeden Moskal kupi atlas Orteliusza

za fr. 66 i dobrze zrobi, ja go miaem za fr. 7. Nie-

wszystko i niezawsze tak poszo. Kiedym przed dwie-

ma laty niezupeny katalog geograficznego dziau prze-

sa, nabywcy niepytajc znawców na olep 3000 fr. ofiaro-

wali. Z mj strony, jako jeden z opiekunów przyszej aka-

demii wileskiej, (przez marszaka i wojewod, Wadysa-
wa i Antoniego Ostrowskich zafundowanj) targowaem si

z sob. Dooyem mapy rysowane, które prócz wa-
snj roboty kosztoway blizko 900 fr., zwrotu tój sumy

od biblioteki wymaga niemogem, wszake to wydatek

dooony, a prócz tego i innych dokadek byo. Za-
daem fr. 2000, odstpiem tedy liczc na te dokadki

fr. 500; to za co mi 3000 da chciano za fr. 1500 da-

em, a bodaj warte co wicj jak 3000. Uczyniem

tedy zda mi si niejak ofiar, bo bezwtpienia naby-

tek odstpionego wydziau wydatku mi niewzróci,

a przecie ju mi spotkay przymówki, e zyskownie

handluj. Bdzie tego wicej. Przepraszam brata, e go

opowiadaniem tych blichtrów nudz. Kiedy bo to byo
ostatnich mozoów mych przedmiotem.

upaski ju rok drugi co mi baamuci, drukowa-

nie odkada, przewleka, nieodpisuje jak naley. Musi

by czemsi innem zyskowniejszem zajty. Od niejakiego

czasu przypomniao mi si, i a w ten moment przypomina,

e bya u mnie kopia, odpis ubiorów kozackich z cza-

sów Chmielnickiego. Czyby to niezasugiwao dzi na
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jakie ogoszenie, gdy tyle jest rodków ogaszania po-

mników historycznych, artystycznych?

Có si to braciszkowi zamarzyy dalekie podróe,

jakby na staro zacisza domowa uprzykrzeniem si staa.

Czy te to przez ciekawo na wysp Rugi, szuka la-

dów Arkoiiy i Winety, których niema. Tego roku mój

korespondent Duczyk podróowa po Czechach i po

Szlzku, aby pozna co jeszcze miych mu Sowian po-

zostao.

Ca rodzin ciskam serdecznie.

Lelewel.

Z zaczonymi tu licikami nic nagego. abcki
wiele mi przyjani okaza, on Kopernika nadesa; nie-

znajduj w ten m.omeut jego tytuów, jest górnictwa czy

prezydujcym, czy ^)

LIST cxxvn.

Joaciim do Prota.

Kwiecie r, 1859.

O lenistwie pisze mi brat Józefo) z Wujówki, upe-

') Hieronim abcki (ur. si 1809, urn. 1862), wicedy-

rektor urzdu górniczego w Królestwie Polskiem, wyda wiele

wybornych dziel o górnictwie i mineralogii. Z tych zasuguje

przed innemi na wspomnienie: „Górnictwo w Polsce, opis kopal-

nictwa i hutnictwa polskiego pod wzgldem technicznym, history-

czno-statystycznym i prawnym. Tom. 2. Warszawa 1841."; i ,,Sl:o-

wnik górnictwa polsko-rosyjsko- francuzko- niemiecki tu-

dzie Closarz redniowiecznej aciny górniczej. Warszawa 1863.''

2) Brat Józel z Wujówki jest to szwagie'*, Józef Nosa-

rzewski.
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wniajc e takowe tam nieegzystuje, a ja tu u siebie

znajduj je; lenistwo, opieszao przypisuj sobie, aby

pokry podupadniecie i nieudolnoci z wiekiem rosnce.

Najciój co zacz, jak sig zacznie, jeli przerwy niema

to si maluczko, maluczko ukoczy; ale przerwy! to

nowe ciosy lenistwu sprzyjajce. Wnet Józef swojem

zgoszeniem si przerywa me lenistwo: a pisujc rzadko

trzeba pisa dugo.

Z Waszj rodziny lskich com widzia, to pami-

tam, Skupiskiego niespotkaem nigdzie, a bodaj i sy-

sze si niezdarzyo od Was. Wreszcie wszystko si

rozmnaa, plcze nad miar pojcia mego. Przeszo rok

temu by tu w Louvain na studjach Hempel, mówi swo-

im, e si z jego ojcem znamy, mia do mnie zajrze,

ale do tego nieprzyszo. Teraz jest w Louvain kilkuna-

stu. Jest tam Moczulski, synowiec tego, któregom kie-

dy do ucka na ksidza powióz, ten te na teologa

idzie. Wie, e stryj by proboszczem na Woyniu, ale go

nie zna i nie wie czy yje. Wreszcie tej modziey z bli-

ziuchnego Louvain trudno si przejeda; atwiej tym

co s w Leodyum, co w Liege czyli w Luik (uck),

a jest ich tam 22. Ztd jedzili do nich w tych dniach

Ukrainiec Iwaski i Gustaw Zakrzewski z Ciechomina.

Z Luickich raz czterech do mnie zajrzao, a raz sie-

dmiu razem, a dzi zawitao razem 9ciu, a lOty kondu-

ktor. A u mnie ciasno, a z nimi by przewodnik i kogo

jeszcze zastali. Ciasno. Bya raz p. Guzowska Kur-

landka, przywioda z okolic ucka przybyych pci obo-

jj Puaskich etc. dziewi, szczcie e wówczas kryno-

lin jeszcze nie noszono, a dzi jak krynolina jaka wto-

czy si przez drzwi, to obawa aby wychodzc jakich

Yoluminów lub szafki z ksikami niezaczepia i za drzwi

na schody niepocigna.

Par tygodni temu miaem pocieszn z siebie fars.

Jednego ranku, jeszcze byem w óku, wszed do mnie

Listy J. Lelewela. Tom IL 24
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van Svigenhoven (co znaczy cichy ogród, albo mil-

czcy biesiadnik), owiadcza e jest przyjacielem Dra Gru-

ewskiego i sam Dr. niepraktykujcy. Rozmawiamy o geo-

grafii, o podróach, o Mandevillu,^) czyta mi swe studia.

Z rozmowy wypado, e wylazem z óka, ukazaem

i daem mu stosowne ksiki; rozmawialimy dugo, ja

cigle. sobie lea. Nazajutrz wpada do mnie naprzód

suca od starego kapitana Tafchan, a wnet i Tafchan

sam, dowiadujc si co si ze mn' dzieje, bo doktor

SvigeDhoven rozpowiada, e jestem a Tagonie i opu-

szczony od wszystkich. Stary Tafchan niepospolity czo-

wiek en retraite, znaj go we Francyi, lepij w Hi-

szpanii, zasuony w Belgii, wynalazca zbawiennej ma-

chiny powszechnie w kopalniach wggla uywanej. Wzi
by brevet inwencyi, ale funduszu niemia do wyegzekwo-

wania wynalazku. Podchwycili moniejsi i przywaszczyli

sobie wynalazek. Proces zbyt kosztowny, kapitan wy-

trzyma go niemóg. Po wielu, wielu leciech, kiedy

machina rozpowszechnion bya, mówi staremu, e mi

si zdarzyo sysze kawalersk modzi rozmow, w któ-

rj gono powiedziano, le capitaine Tafchan m-
rite une recompense nationale. A mój kapitan

straciwszy brevet daleje tupta o rcompense, to do mi-

nisterstwa, to do izb, i cho par milionów da, bo

1) Sir John Maadeviile, podróaik XIV wieku, po-

zostawi opis podróy swej po Azyi, a do jej najostatniejszych

wschodnich kraców. Opis ten podróy cieszy si nadzwy-

czajn, popularnoci, tak e ju do koca XVII wieku docze-

ka si nie mniej jak 40 wyda. Przecie zawdzicza on t
popularno swym zaletom ujemnym, mianowicie kamliwym,

a penym cudownoci raportom. Dzisiaj zostao udowodnionem,

s Mandeville z autopsyi zua tylko Egipt i Syry,- a opisy In-

dyi, Kaszgaru, Chin etc. czerpa z dziea misyonarza Oderjka

de Pordenone, który w latach 1317 do 1330 podróowa po

Azyi, a pi lat przeby w Chinach.
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przecie kraj i iudustrya tyle a tyle milionów zyskay.

To prawda, ale biedaku mie nie bdziesz. Po pier-

wszych krokach spuci spodziewank na kilkakro sto-

tysicy. Po kilkoletnich zabiegach, juby dzi kontent

by z 50 lub 20 tysigcy i tego pozyska niemoe. W ka-

dym kroku izba sama niedecyduje, chwali, poleca go mi-

nisteriura, a kapitan starzeje, w nadziejach stygnie, biega

i nowinki sieje. Owo za nim przybiegaj. Delbasse,

Lumier, Ducpetiaux, wszystko stare znajomoci,

nowsza markizowie d' A q u i 1 1 , znamienici mowie i inni

:

a co z tob si dzieje, czy jeszcze dyszysz? W par dni

zasza do mnie pani Poniska z córeczk. Zdziwio mi
to niepomau, bo niedawno bya i znowu askawa przy-

chodzi. Zkd tak czsto? A powiadaj mi i dowiaduj

si, e alarm a do niej rozcign si, a to tak: po-

przednich burmistrzów znaem, dzisiejsz gow miasta

i stolicy Karola de Broucher tyle tylko, em raz

u niego wyjedna, e pomimo wszelkich najsurowszych

przepisów dozwoli jednemu z naszych tuaczy (cho

nie Brabauconowi) w osobnej izdebce w szpitalu bezpa-

tnie umiera, czegoby ani Flondra ani Wallon otrzyma

niemóg. Otó zaalarmowany burmistrz powiastk po-

wiada, niemog sam, bo czasu uieraam zaj si nim

i pooeniem jego, ale znam famili belgijsk majc za-

yo z pani Poniska, ta j zawiadomi i wezwie, aby

si dogorywajcym zaja. Ztd pani Poniskiej wizyta.

Dr. Schweigenhof, z którego to wszystko strumieniem

pyno, ma by bardzo biegy w sztuce swój, ale si

oeni bogato, ma kamienice, kapitay, pojazdy, praktyk

zarzuci, bawi si. Cho jedzi, do mnie bardzo przywoi-

cie [lieszo przyszed. Przyszed i powtórnie. Co zro-

bi? ale bo ja medyk odpowie, kiedy mnie z óka wy-

laz, postrzegem nogi obrzke. Owó.
Bolesaw Poniski jedzi teraz obejmowa pose-

sj dóbr ony, z domu Grabowskiej, koo Mariampola.

24*
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Wniosa mu 5 milionów zotówek. Admiruje rozsdek

ludu tamecznego, czysto mowy polskiej, czego je-

dnego i drugiego brak w Poznaskiem. Poznaskie

ma szkóki, tam niema, a dzieci powszechnie czyta,

pisa umiej. Widzia niedawno tamecznych Gawro-
skich, stary zdrów, a przecie starszy by musi odemnie,

przynajmniej jak tu by przed dwiema laty wiele starzj

wyglda. lubowscy Józefostwo byli koo nowego roku

w Lubelskiem, eby te jakie sowo ztamtd przynieli,

kogo widzieli, kogo spotkali, — nic. Koo 10 Maja

odjedaj. W Sierpniu tu przybd dzieci zabra i pono

rezydowa w Bruxelli. Chybaby na jakie naboestwo
przybyli. Wielhorska, Jana lubowskiego córka, tu po-

zostaje: penitentka.

Wdowiec po Krysi, Potocki, przebywa w okolicy

Metz, gdzie od lat 20 blizko oeni si z Francuzk

i przykadnie si prowadzi; z niej ma dzieci, syna pod-

rostka. Jeden syn jego z Ivrysi niejaki czas by przy

nim, teraz gdzie w gbi Francyi, drugi pono Wiktor

z synem odwiedzi ojca roku przeszego. W Metz jest

kolonia mona naszych bigotek i bigotów. W tych

dniach po Wielkiój Nocy Cezar Plater eni si z Ro-

syank, wdow po Jezierskim; ksidz Prosper od Was
dla dania lubu mia przyby. Ta bigoterya jest cho-

rob zaraliw.

Zapewne dobrzem uczyni, em odstpi cz geo-

graticzn biblioteki, ale to nie bez goryczy si dzieje.

Mówiono mi oddawna, e na to przyrzdzona sala oso-

bna i gabinet s gotowe. Wyprawiem tedy. Pi
miesicy mija jak otrzymali i dotd paki nieotworzone.

Jake ozibe przyjcie! narzekam. A na to: ale bo

ciasno, miejsca niema (a u mnie byo). Bibliotekarz nie-

ma czasu, czem innem zajty. A niezrobiwszy wprzód

nic, coby zrobi naleao, naraali mi na trud ciki,

na nieprzyjemnoci arcy niemie. A idc z rachunku
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w rachunek by to odzyskany kapita, a ten tymcza-

sem znik mi, bom go spoy. Jeszcze si ta rzecz

pocignie, a z tego zostanie nic. eby co otrzymali

ocalao. Zamiowania tam mao, prónoci wiele, aby

si pokaza gono. Co zreszt u mnie bdzie, nieprze-

widuj jeszcze.

To tedy kopua Okrzejska odwiedzon bya w lat

57 czy 58 od czasu, jak w niej naprzód wspomnienia

czasowe zoono, bo pamitam, e si to dziao za mojj

tam bytnoci. Z ruchów rodzinnych, jakie wspominacie,

wida grony Adama przypadek niezostawi zych lub

dolegliwych skutków. Dziki Bogu. Swidziski bezw-

tpienia podszed Was pismem Daniowicza, zdjcie i za-

trzymanie kopii pikn byo rzecz, ale przytrudn. Ja-

kecie tego dopili? jak? przez kogo wyegzekwowali?

Czy tern si zaj Tadeusz, August lub Hugo (o którym

od lat paru okrutnie guche nakazalicie sobie mil-

czenie). Rysunek od oka by duem, jeli nie trudnem

przedsiwziciem, najatwij byo kalk, par le papier
veg stal, na przezroczystym papierze. W Krakowie

co myl, czy myleli , o ubiorach ogosi, bo przed dzie-

sitkiem laty posyaem ztd rysunki ebrawskiemu.

Zamylaem kiedy o tern ... ale dzi . . . teraz . . . cho
upaski gotów oy na sztych, czyli litografowanie.

upaski to nagli, to z przerwami dopisuje mi do-

td. Od roku prawie zerwa si do druku czterech za-

razem tomów i to si wlecze. W tych czasach przecie

pójdzie w obieg tom II obejmujcy Dzieje synowcom,

siódmy czy ósmy raz przedrukowywane. Niewiem jak

poprawnie i z jakiemi wstpami, bo korekty nie-

przysya. Owe podune pierwotne pyty przyday si

jeszcze, cho zuyte. Koczy te Tom VI. Stanisawa

Augusta. Tom VII. z Polsk odradzajc si najrychlj

za miesicy par ujrzemy. Ze wszystkiem tem spie-

szy si, aby byo na w. Jan. Chcia on i ja wielce
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pragnem, aby co rychlej wyszo powtórne wydanie

Tomu III. Polski rednich wieków, ale na w. Jan mu
si nie uda, bo przerywa; a wiedzia, bom zapowiada,

e wejdzie we cz IVs% z powodu Helcia znacznie

podrosa, — Przedrukowanie^) Wagi upaskiemu bar-

dzo si powiodo. Tysic egzemplarzy wnet si roze-

szo. Mia si zaj nowym przedrukiem, i niewiem

czy to uskuteczni, radziem mu aby takowy w Warsza-

wie zrobi.

Leonard Chodko zgosi si do Was o genealogie. Co

moecie dajcie mu, a mianowicie Sufczyoskich i rozwoju

tj rodziny po kdzieli, sigajc wyój kasztelanowj

Chrapowickij , jj brata i sióstr. Bo z przypomnienia

i wspomnie Niesieckiego niemog mi tego z pewno-

ci spoi, a jeszcze mnij co pewnego o dzi yj-
cych. Interesuje to w Paryu nie samego Leonarda.

A gdy si w tych czasach cudzoziemcy rodowodami

i heraldyk trudni, byoby im do myli wiedzie o da-

wniejszych rodziny naszj losach , tem bardziej e w dru-

kowanych niemieckich i pruskich heraldykach napo-

mykane s ogólniki mylce i bdne. Papiery jakie

^) W r. 1859 wyszy u upaskiego w Fozaaniu nastpu-

jce dziea Lelewela: „Polska, dzieje i rzeczy jej". Tom II,

Dzieje Polski potocznym sposobem opowiedziane; Tom VI,

Panowanie Stanisawa Augusta, Poi*ównanie dwu powsta na-

rodu Polskiego w r, 1794 i 1830; Tom VII, Polska odradzajca

si, Porównanie trzech konstytucyi, Nowosilców w Wilnie.

Nadto wyszed Tom III „Polski wieków rednich" w powtór-

nem wydaniu, nowy przedruk lelewelowskiego opracowania

Wagi. To ostatnie dzieo tak byo pokupne, e chocia dopiero

w r. 1857 wyda je by upaóski pod tytuem: „Historya kró-

lów i ksit polskich krótko zebrana, dla lepszego uytku wy-

daniem wiledskiem z r. 1824 znacznie przerobiona i pomno-

ona," to ju w dwa lata potem, w r. 1859 byo nowe wydanie

potrzebnera.
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w skórzanym worku lece moeby co objaniy, nie-

miaem pocigu, a jeszcze mnij cierpliwoci do ich

rozpatrywania. Rozpatrywanie tego byoby dla Was
przytrudne.

Wójcicki mi pisze, e chcecie sobie po gospodar-

skich tarapatach spocz, dostarczajc mu jakichsi ma-

teryaów do powzkowskiego cmentarza,^) który w Lwo-

wie chwostano. yczybym zaj si lepij skreleniem

dziejów okolicy wasnej, do czegocie z Ksawerym Czar-

nockim zasobne mieli zrzóda.

Belgi, Francuzy i Wochy mnie tu dopytuj, czy

Rastawieckiego dzieo ^) : Dykcyonarz malarzy i artystów

polskich wyszo ju? zdaje si, e wyszo. Na sprowa-

dzenie zdoby si niemog, bo jzyka nieznaj.

Jak tu bya ciocia z Szydowa szepna rai: wy-

praw co od siebie dla mojego Jasia. Zaraz przygotowa-

em ksieczk , introligator -w tym celu j przyrzdzi.

Zaszy odwoki, niepewnoci i cign si. Przypuszczam,

e Kornicius na swem miejscu yje i jest, ale jak tu

trudno zdecydowa si, aby wyprawi adunek, któryby by
z braku ochoty zaniedbany i przepad. Trudno to i wbrew

dobrj myli , dobrej ochoty, naraa na nieukontento-

wanie. Ubolewa, utyskiwa na to, e si krótko wi-

dziao, zdaje mi si jest dowodem przywizania. Takie

narzekanie dyktuje uczucie serca. Zapewne dobrze si

stao, e odwiedziny byy krótkie, dusze mogyby nie-

pokój, albo niebezpieczestwo jakie wzbudzi. Rozwaa

si to nieraz, serdecznj aoci nie zmniejsza, wydziera

-^) Kazimierz Wadysaw Wójcicki: Cmentarz powzko-

wski pod Warszaw. Tom 1 r. 1855. Tom II r. 1856. Tom
III r. 1858.

2) Edward baron Rastawiecki (ur. si 1805, um. 1874 r.):

Sownik malar/.ów polskich, tudzie obcych w Polsce osiadych.

Tomów 3. Warszawa 1850—1857.
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tylko z gbi duszy wyraz, dajcie pokój, niezamylajcie,

siedcie sobie w domu. Ze wspomnie weselnych widz,

e ciocia z Szydowa nie braa udziau w weselnej ra-

doci, bd bya saba, chora, bd pogrzeb Czaplickie-

go j zatrzyma. Przelijcie do Szydowa me braterskie

ucinienie, nim najd chwil, aby si tara zgosi. A ta-

ki przyjmijcie dla caj rodziny.

Bartoszewicz, spodziewam si, kontynuuje swe y-
woty znamienitych.^) Szmitt we Lwowie przymawia mu
o sprzeczno w charakteryzowaniu ludzi. T sprze-

czno dostrzegy tutejsze lektorki, ze lubowskich Wiel-

horska i z Puchaów lubowska. Eksplikowaem to

bezstronnoci autora. miay si i przy swem spo-

strzeeniu obstaway.

Nie pomn, czym o tem pisa, co wiem od lat kilku.

Ks. Piotr Tymiski, któremu poyczyem kilka ksiek,

mianowicie dwa folianty „Zbioru kronik" z biblioteki

Bernardynów uckich, i jeden arkuszowy mój skrypt,

znany przez Wójcickiego, bo z niego kalendarz sowia-
skich imion wywiód, ten ksidz Tymiski zmar w do-

mu Karskich nad Wis, podobno w Janowie. Zapewne

trudno i niepodobna dochodzi, czy ten arkusik jest do

znalezienia, — ju to lat 29 upyno!

^) Julian Bartoszewicz (ur. si 1821, um. 1870): Znakomici

mowie polscy w XVIII wieku. Wizerunki historycznych

osób. Tomów 3. Petersburg 1853—57.
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LIST CXXVIII.

•Joachim do Prota.

r. 1859.

Znajomy mój z modych mych lat, Karol Sienkie-

wicz, w literaturze naszej znany pod imieniem Karola

z Kalinówki , dzi z doros dziatw przebywajcy w Pa-

ryu, spostrzeg, e Stefania Cieciszowska jest Sienkie-

wicza maonk, i mniema, e si moe z nim jakie

kuzynostwo zawizao. Na to pierwsza rzecz, czy ta
sama Sienkiewiczów rodzina, co herb objani moe.
Sdz e ta sama herbu Sieniuta, nieche sobie docho-

dz czy powinowaci.

Jest tu Eleonora Heltmanowa, Litwinka, z domu
Dmochowska. Rodzi si z kniahini Zenowicz, której

braci znaem dobrze, jeneraa wojsk francuzkich Zeno-

wicza, i marszaka guberskiego miskiego Zenowicza.

Otó Eleonora twierdzi, e Korona wydmuchna Dmo-
chowskich na Litw. Czyni tu uwag, e i na Litwie

Dmochowscy s róni, a n. p. biskup Dmochowski, któ-

rego z modych lat znaem, do jj rodziny nie liczy si.

To j niezaspakaja, dopytuje si o herb Alexego z Burca.^)

Doniecie mi, jakim si piecztuje, a nu z tego od-

kryje si jaka na Litwie sukcesya : wszake to na Li-

tw po pienidze.

Kto bya z domu Eliza Mickiewicz, o to w przeszym

licie pytaem. Do jakiche wód wam radz? pewnie

do morskich. Sysz, e w Krakowskiem s rozmaite.

^) Alexy Dmochowski by onaty z Aleksandra Cieciszo-

wska, córk, Adama. — Z córk Dmochowskiego Taulin oe-
ni si August Lelewel, modszy syn Prota.
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Józef Zauski mnie swoje rekomenduje. Niedawno ciicia-

no mi cign do Galicyi, do Lwowa. Co to w tych

gowach byo! edwie im wyperswadowaem, e to by
nieraoe, i aby si sami niekompromitowali.

Przerwao si pisanie dni kilka z powodu nagl-

cych zatrudnie drukarskich. Udao si przecie da
rad baronównie z Belgów, a kniahini z Polaka Daszkie-

wiczowój, wzgldem opieki jj jedynaka. Chciaa mnie

na opiekuna. Na szczcie to by niemogo, bom si
nieobely. Trzeba byo, bo chciaa do rady familijnej

trzech Polaków, a na to trzeba byo obelonych. Za
na wspóopiekuna nastrczyem dogodnego dla niej Belga,

i zapewnie tak bdzie, odesza kontenta. A jj smar-

kacz zapragn zosta Polakiem, to jest nauczy si po

polsku i mie stosunki z Polakami. To rzecz arcytru-

dna, tak wszystko rozprzone.

W naszych tu stronach jest fenomenalne zdarzenie,

o którem niewiem czym wam pisa. Jest w Douay pro-

fesor Koszutski, oeni si z yicoratess Le Hardy
de Beaulieu, Belank. Kiedy spodziewany by po-

tomek, zapowiedzia maonce, e chce aby nie umia
po francuzku, uczy tedy i nauczy on i suc Fran-

cuzk po polsku. Tak synek pierwszy, drugi, trzeci we

Francyi urodzeni do roku ósmego ycia po francuzku

nie rozumieli. Kiedy do ósmego roku doszli, szli do

szkoy francuzkij, a schwytawszy mow francuzk do

dzi kady swej klasie przodkuje, starszy raz czwarty,

modszy raz trzeci, najmodszy raz pierwszy w roku

1858, zawsze pierwsi do pierwszestwa kolegów Fran-

cuzów niedopuszczaj. Czy im si uda do ostatka tak

Francuzom imponowa, nastpne lata uka. Tymcza-

sem w tym roku 1859 Koszutska przybywszy do Bru-

xelli drugie trojgo, w której liczbie i dziewczynki
,
przy-

wioda i zaprezentowaa mnie, a sama i to troje

drugiego rzdu szczebiocze po polsku. Z bruxelskich
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przypodków adne si na to niezdobyo. Znany sio-

strze Wychowski by z dziemi w Polsce i dzieci jego

mowy polskiej zupenie zapomniay, lepiej j zna i i)a-

mita bruanka matka przebywajca w B r u g e s.

W Ostendzie dotd Polonii prawie niema, tylko

przecingaj tdy obywatele z Inflant, z Ukrainy, z Li-

twy, z Petersburga, to do Parya, to z Parya nazad.

Od roku blizko moja poldwica dokucza mi wicej, jak

zwykle. Nedawno jednak wlokem si nieco n;i pogrze-

bie do sawnego de Potter, który zmar 35 dni ode-

ranie modszy.

Ivochajcie mnie tak ozible, jak ja Was, a przyj-

mijcie braterski serdeczny ucisk.

LIST CXXIX.

Joaciim do Prota.

r. 1859.

Floryau Dbowski pojecha tedy i pewnie zajeclia.

Woa na mnie abym pisa. A co mam pisa, pytam.

e zdrów. Chcesz abym zwodzi i nieprawd pisa?

To co innego, pytaj o lub Helenki. Wszak mi sam

mówie, e by w Warszawie, nie na wsi, e Helenka

pakaa, tatula porzuci niechciaa; skoro to mówie,
to nie mam o co pyta. To pytaj o Augusta, bo si

eni. eni si, z kim? Niewiem. Jedziesz tam, to po-

zdrów ich. Wzi Floryan kilka medalów, które ma
Wam odda.

Sysz od dni kilku, e Glinka z córk jest w Osten-

dzie i ma zajrzy do Bruxelli, niewiem kiedy i na wiele

minut. Pojawi si tu niedawno przelotem Sommer

feld — welt — man — berg — teim — stein — czy
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jak tam, niepomne zakoczenia nazwy, ssiad Szydowa.
Wspomniaem mu, e podobno Jan ma by w podróy.

Upewni mnie, e siedzi na miejscu i nie rusza si z Szy-

dowa. Mówi mi o Floryanie i dzieciach jego, e To-

maszowa posza za m. O rachunkowoci Tomasza
wszystko potwierdzi, a do pantofli i chodaków, tylko

o rozdysponowaniu milionowej fortuny inaczj prawi, nie

tak jak mi siostra powiadaa.

Na wyadowanie ekspedycyi niezdobyem si dotd.
Straszuie ciasno na wiecie, a byo naglcych trudów

duo przy wzniagajcj si nieudolnoci. Czue rodzinie

calj ucinienie.

LIST CXXX.

Joacliim do Prota.

20 Wrzenia 1859.

Zmartwia mnie wiadomo o nieszczciu Ewci.

O chorobie, o mierci nawet mniej bym uczu, jak o takiem

nieszczciu, którego sobie wytomaczy nieumiem. Od-

woka, mówi brat, mona go byo unikn, to jest, e
wcaleby do maestwa nieprzyszo; a teraz co rychlej

do rozwodu. Gdyby on móg by, ycz. Ale jakie

do tego powody? musz by srodze odraajce, aby le-

galnemi by mogy. Plugawiec, raz rozwiedziony jak
apk nastawi. Nieszczcie ...

O Hugonie guche milczenie.

Do Majewskiej pisaem dwa razy niezbyt dawno,

prawie raz po raz. A kiedycie si pucili do Wisawy,
to pewnie pismo to Was nie zastanie. Lech Deotymy
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dotd nie doszed, ale ju o nim mam niejakie wyobra-

enie z Dziennika Lwowskiego.^)

Lotniki to stare rzeczy wesoego liurnoru.^) Za wieca

królowej Sokalskij niejeden ju mi dzikowa. To nie

farsa, jakie ascety komponowali, forma powana. Ma-

rzyem wtedy sesy sejmow w niebie reprezentantów

Polski, a raczej dwie, bo drug, na którejby czytano pro-

tokó poprzedniego dnia i rugów wyborczych. Niebyo

czasu. Teraz nieraz przychodzi przez myl duy do tego

zapas, ale co innego jest na stole, niema czasu.

Dosza Was dysekcya generaa Henryka Dembi-
skiego/^) Tylko tytu niezupeny, powinieuby by: Po-

czwara wiatowid, czyli H. D. i J. L. i Lubliner i Uruski.

Podrzucono mi to pisemko, w kilka dni pojawi si z wi-

zyt Uruski, i w udzielonej chwili powiedzia mi, e to

pisa J. B. Ostrowski, a z Wrocawia nadesa mi list

') Deotyma, znana poetka Jadwiga uszczewska, wydala

w roku 1859 poemat Lech, który mia by pierwsz czci
wielkiej epopei: Polska w pieni.

2) Lotniki pimiennictwa tuaczki polskiej, Bruksela 1859.

W dzieku tern zebra Lelewel drukowane po wikszej czci
ju dawniej artykuy politycznej treci, które naturalnie nie

wszystkim przypady do smaku. Znajdoway si tam: 1) Wieca

królowej Polski w Sokalu; 2) Wspomnienia o konstytucyi 3

Maja; 3) Specimen Lejbnitza odwieony; 4) Czego dopuszcza

si Przegld Poznaski. Rozprawki te zostay przedrukowane

ponownie w XIX tomie: „Polska, dzieje i rzeczy jej."

3) Niefortunna rola polityczna, jak odegra jen. Henryk

Dembiski w dniach od 13 do 17 Sierpnia 1831 r.
,

jest znan
powszechnie. Dembiski jrzypisywa zawsze wypadki 15 Sier-

pnia, które go odsuny od buawy, intrygom Lelewela i w krzy-

wdzcy sposób napad na uczonego w swym pamitniku. Lele-

wel odpar napa w broszurze: „Henryk Dembiski, jenera.

Pary 1859." Z tego samego powodu wyda i J. B. Ostrowski

broszur pod tytuem: „Joachim Lelew^el i Henryk Dembiski.

Pary 1859."
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J. B. Ostrowskiego, który mia z sob otwarty i zapo-

mnia go sam wrczy. W tym licie J. B. Ostrowski

zaleca go memu dobremu przyjciu, z dodatkiem, e si
z czstej z nim rozmowy przewiadczy, e jest dobrym
Polakiem.

Awantura generaa H. Dembiskiego zabawia mnie

mocno, z tego mianowicie powodu, e si Sienkiewicz,

I^arol z Kalinówki, licho wplta. Gdybym by obraliwy

i gniewliwy, bybym si powinien na niego, a nie na tam-

tego dsa. W tych dniach przejedajc przez Bruxell

zajrza Sienkiewicz po trzydziestu przeszo leciech. Si-

wiutki, zgrzybiay, radz mu, aby po tj awanturze cicho

siedzia, ale on co gotuje. Na róne kwestie odpowia-

daem mu radzc, aby si z Barzykowskim rozmówi.

W Ostendzie tego roku naszych wcale mao. Jest

tam Piotrowski marszaek ucki, bardzo krótko z nim

si widziaem. Duj ze Sieckim, synem Ludwika, duój
z mamul Machczysk. Przejedao kilku medyków
naszych, ale mi recepty niezapisali, przejedao niemao
róuj modziey. Bawi tu od roku, i jeszcze zabawi

Zakrzewski modszy z Ciechomina, powiada, e wiele

pamitek rodzinnych w ostatnich czasach potracih Spo-

mniao si, e od ojca jego mielimy pamitniki Kili-

skiego i ma relacy dziadka jego o wizieniu. Gdzie

si to podziao? moe jeszcze a Was. Ta druga mia-

nowicie, pragnie, aby si znalaza.

Leonard le do pisania listów. Jeli si owemi ge-

nealogiami opatrzymy, bd mia rozrywk, i on bdzie

je mia, tylko si potargujemy. Dokadasz moe i Cie-

ciszowskich, o tych Leonardowi wiele chodzi. Tylko, e
cho po uszach dostanie, to jeszcze wicj si chwali.

Sysz, e w Bibliotece Warszawskij co oberwa.^) Cho

*) Leonard Chodko wydal w r. 1858 w Paryu: Herl)arz

staroytnej szlachty polskiej. Zeszyt I, II i III, zawieraj,cy
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czasem zmyla, lepszy do genealogii, anieli do osnowy

pisma jakiego. Porwa si na nowo do pisania mej bio-

grafii, i z tej da artyku do jakiego dykcyonarza hi-

storycznego. Na szczcie, e si zawieruszy, bo tak

piknie go skreli, e sam genera Henryk byby kontent

i pochwali. A wszystko to z dobrej ochoty i chtnie.

Kiedy za ycia tyle, co to bdzie po mierci.

Spotkawszy Bartoszewicza Juliana, chciej mu po-

wiedzie: gsi z gsiorem leciay po nad wojskiem, a he-

tmanom powierzano komend nad wojskiem.^)

Niemogem wyinwentowa porzdniejszej biografijki

biskupa metropolity Cieciszowskiego, skreliem tylko

kilka anegdot, z których bigotki niebardzo kontente,

a prawdziwe, rzetelne.

upaski pokoczy kilka mych tomów. Ale nie

bez przygód, nie bez przekory. Tom VII wcale dobrze.

Tom VI dziwaczny, a to aby 20 arkuszy wyniós i cen-

zury unikn. Tom II puszczony w kurs defektowy, bez

tablic, bez stosownego tytuu. Koczy si tymczasem

ponowiony druk tomu III Polski rednich wieków. Bdzie

nadspodziewianie pikny co do druku. Pod koniec z Hel-

clem rozprawienie si nielada.

Z potrzebami memi i finansami opdzam si i ra-

chuj jak mog. Gówne i jedyne wydatki na siebie

samego roczne s: mieszkanie 240 fr., wieczka 60 fr.,

clileb 30, frikadele czyli miso siekane 25, podwójna

rodowody Ogiskich, Czapskich i Umiastowskich, przepeniony

faszami. Doczeka si za to bardzo ostrej , chocia zupenie

sprawiedliwej krytyki w Bibliotece Warszawskiej, tom III,

rok 1859.

1) Bartoszewicz wydrukowa w zeszycie styczniowym roku

1859 „Sowa ," czasopisma wydawanego w Petersburgu przez

Ohryzk, rozpraw o „Hetmaristwie." Do uytego w tej roz-

prawie wyraenia odnosi si art Lelewela.
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kawa 200, doda do tego co na pranie etc. z 15 fr.,

to i wszystko 570 franków. Na zbytecznym wydatku

kawy zachodzi teraz od miesigcy kilku, od czasu jakem

by zaniemóg, znaczna ekonomika. Bya kawa ranna

wasnego przyrzdu w domu, wieczorna w kawiarni, ta

pono zupenie ustaa. Czyta niemog bo wzrok zy,

nikogo nie spotykam, bo moi znajomi wol, tabagie,

a chocia niema ciby, pospolicie miejsca przy drzwiach

niema, a trudno mi si z m bied w gbie sali awan-

turowa. Opdzam si dotd kapitaem ze zbycia wy-

dziau geograficznego, jaki blizko rok temu wyprawiem

do Parya, gdzie dotd paki nieotworzone. Od upa-
skiego przychodziy dorywcze dochody w pomoc. Z ma-

gazynu mego tego roku dotd ani jeden egzemplarz

geografii nieodszed; jeden wymieniem z ksigarzem. Mam
do zbycia do biblioteki do Parya gotow jeszcze czstk
geograficzn i dziau orientalnego, moe 600 albo 700

franków przyniesie.

Z waszych stron frankowane, czy nie frankowane

listy, wszystko jedno, dojd, bo poczty czyli briftregry

mianowicie dla mnie s regularni. W naszych stronach

w Belgii, w Anglii, we Francyi frankowanie stao si

niejako konieczne, bo jeli list nie franko, to odbierajcy

go paci sztrof, czyli przypaca. Tak w Belgii nie fran-

kowane listy 10—20 centimów, odbierajcy opaca 20—40
centimów; z Francyi do Belgii i z Belgii do Francyi,

niefrankowany 40, odbierajcy opaca 60.

Zaczony tu list (Micha Hilary Borysewicz nau-

czyciel muzyki, Sereje w Augustowskim pod Sejnami)

chciej zapiecztowa i puci w dalsz drog. Uciskaj

odemnie siostry i dzieci Wasze.
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LIST CXXXI.

Joachim do Prota.

1859.

Kochany Bracie! Z wielk aoci rozpisaa si

Majewska w ostatnim licie swym o zagniewaniu si

Twojem, niewymieniajc z czego co poszo. A to miao

by w Listopadzie roku przeszego, a pisaa w Sierpniu.

Có tak srogiego zaj mogo, coby si dotd ukoi, za-

pomnie niedao? oh bracie pomnij na siostr!

Cokolwiek te wicej o Szeiskim powiedziaa. A z tego

co mi powiedziaa zdaje si, e separacya dla Ewci jedyne

dobro by moe, bo wina z jego strony, wic rekoncy-

liacyi dobry skutek niepodobny, a rozwodu by niemoe,

nie dokaecie, chyba separacya z uszczerbkiem fortuny.

Biedna

!

Nieoszacowany Hornowski wzi i powióz Ci kilka

medalików, skrypta Jana i atlas Polski Chrzanowskiego,

którego mi na szczcie na kilka dni przed jego prze-

jazdem dokompletowano. Nie rozpatrzywszy si w nim

zwinem i wyprawiem. Bdzie to moe pierwszy egzem-

plarz, co w strony nadwilaskie pody.^)
Pewnie lotniki dla wielu nie do smaku, wszake w nich

niema nic nowego. Od dawna nigdzie o nich niespomi-

nano, bo nie do smaku. Dawnych nowe wydanie roz-

biega si tysicem. Niech si malkontenci zymaj, byle

czytali i sumiennie rozwaali. A teraz nie zmartwi si

^) Jenera Wojciech Chrzanowski (urodzi si 1788, umar
1861): Karta dawnej Polski z przylegemi okolicami krajów s-
siednich, wedug nowych materyaów, skala 300,000. Nakad
autora, jeneraa Zamojskiego i ks. Czartoryskiego. P.iry^. 1859.

Arkuszy wielkich 48.

Listy J. Lelewela. Tom IL 25
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jli pogniewa list do Merzbacha o sprawie ydowskiój,

a mam za nieproszonych 200 fr.^) Lubliner gotuje

w tj mierze co sroszego, prawnie tylko wystosowa-

nego, a z tem w mowie francuzkiej wyst,pi.^) Oh! trzeba

gupi zo chwosta.

Majewska i Wy sami troszczycie si o rodki mego
utrzymania, chcecie z pomoc nadbiega. By moe, e
takowej zapotrzebowa przyjdzie. Czuleby bya przyjta,

gdyby wynika z ocalenia mych rupieci, a mianowicie

skryptów, blach sztychowanyeh, drzeworytów, kliszów,

z których o niejedno niemay czas jeszcze mog si
kania Wam wydawcy. A z biblioteki co Wam do gustu

• bez uciliwoci, a co wnukom jakim przyda si jeszcze

moe; wreszcie z tego co pozbdziecie si sami. Kiedy

dzi zfolgowao, chciej u prawników dowiedzie si, czy

u Was bez naraenia si i bez naraenia nabytku od

emigranta legalnie nabywa wolno i bezpiecznie. W takim

razie czy sam dla synów, czy siostra dla synowców,

wedle nadesanych inwentarzy, aktem w Warszawie wy-

gotowanym, wedle zaproponowanych warunków nabyli-

bycie z niby wypat potrosze uiszczan.

Deotymy Lecha dotd nieotrzymaem, a wanie
nadszed adunek od upaskiego i w nim nie byo. Wida,
e mu z Warszawy egzemplarza nie nadesano. Podo-

bnom wspomnia, jak tu zaszo byo wielkie z powodu

^) Sprawa emancypacyi ydów w Królestwie Polskiem

wywoaa w r. 1859 i 1860 bardzo yw polemik w dziennikar-

stwie warszawskiem, która nieraz gorszc si stawaa. W obec

tego wystpi Lelewel w obronie tolerancyi i równouprawnienia

ydów w pimie: „Sprawa ydowska w roku 1859 w licie do

Ludwika Merzbacha rozwaana. Pozna 1860."

2) Lubliner pisa take w tym przedmiocie sporo broszur

przeciwko Lesznowskiemu. Dzieko, o którem tu Lelew,el wspo-

mina, jest: „De la condition civile et politiue des Juifa dans

le royaume de Pologne. Bruxelles 1860."
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rozrachunków Dieporozumienie midzy lubowskim a Wiel-

horsk. Do zaatwienia zawikanej sprawy zapotrzebo-

wano adwokata, zarekomendowaem tedy Wielhorskiej

Lublinera. Sprawi si jak naley. Zjedna lubowskiego

do braterskich dla siostry uczu niezdoa, ale przea-

ma go i do susznego obrachunku skoni z satysfakcy

stron obu, bo lubowski go obiadem nawet czy niada-

niem traktowa, a opuszczajc Bruxell by u niego

z wizyt czyli poegnaniem. Wielhorska za, czegom

si spodziewa, usiuje dusz jego zbawi, to jest ochrzci

go. Ju na nasadzaa Jezuitów, z którymi mia utarczki,

a odjechawszy do Carcassone utrzymuje z nim kores-

pondency z dobr nadziej! Wielhorskich sytuacya

okropnie zrujnowana. Jeeliby gdzie tego pobonego

odludka lubowskiego nadzwyczajnym jakim przypadkiem

spotka, chciej dla niego by grzecznym, bo tu oboje

uprzejmie si dla mnie okazywali. Ona z domu Pucha-

lanka.

Poniscy Bolesawostwo z Poznaskiego rezydency

sw tu przecigaj, a tymczasem zjechali tu z Litwy i za-

siedli Szyrmowie, ona z domu Kossakowska z trojgiem

podrostków. Rodzina mówi zamona, z naleyt wszake

ekonomik, a gocinna, zaraz szukali znajomoci i do

siebie ncili, kilku modych, co tu s, bywaj u nich,

Sawaszkiewicz prawie sta si domowym, bo synowi

i córkom lekcye daje.

Par miesicy temu wszed do mnie pan Dobiecki

z dwoma synami, prezentujc ich jako kuzynów. A to

jakim sposobem? — To synowie Cesi. — Córki Józefa?

Tak jest. — A wszak ona kanoniczk zmara. — Nie,

zmara moj on i zostawia ot . . . Ani nieboszczka

Netrebska o tych lubowinach nie powiedziaa nam. Obaj

Dobieccy studjuj w Louvain, w ksiym uniwersytecie.

Przed laty studyowa tu w Bruxelli Pstrokoski, tego

roku odwiedza mnie. Wiesz, mówi, em przeciwny je-

25*
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zuitom, wypado jednak, em brata ulokowa u jezuitów

w College S. Michel. A jakie, powiadam, powody, dla

których Królikowski (nauczyciel tutejszy) Orsettego z tego

College wzi do siebie. Duo tu modziey na stu-

dyach, najwicj ksiych. Jest dwóch Maachowskich,

Henryka synów, w ksiym Pensionat S. Louis.

A trapici, ksia, instruktory, desservants,curs
maj cigle sprawy w police correctionnelle, albo

kryminalne. W tym roku dwudziestu dotknitych zostao

kaui wyroków za nieraoralno, lub obraz obyczajów

i rozpust.

W poprzednim licie moim pytaem si, czy niepo-

mnisz, czy si gdzie nienajdzie pismo Zakrzewskiego

z roku 1796, które byo razem z pismem Kiliskiego.

Przypomn t kwesty. Zobowizalibymy modego wnuka,

gdyby si nalazo i oddane mu byo. By jednak mo-

e, ecie oddali w swym czasie jego ojcu.

Ciebie kochany bracie i ca Tw rodzin ciskam

rzewnie i serdecznie.

LIST CXXXU.

Joaeiim do Prota.

Marzec 18G0.

Bracie! zminy si listy nasze. Twój niezmiernie

szybko nadszed. Wyprawiony z Warszawy 18, stan
w Bruxelli rano 20, bo mi tego dnia przyniesiono przed

poudniem. Zafrasowa mi, wszake si zobowiza nie

przysya mi, abym zada. Ale kiedy si tak stao,

nieche u mnie zostan na jakie lata nastpne, a przy

tj okazyi w projektowanym licie interesu familijnego,

jaki spodziewam si wygotujesz, podnie rent viagere
na fr. 300 i wymie, e przez Kronenberga na dom
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Brugmannów w Bruxelli na dniu 17 Marca wyprawi

rent dwuletni w sumie 600 fr, Z takiem wyraeniem

list Twój, czyli kopia jego do testamentu doczona, b-
dzie zarazem sprzeday i wypat dowodem; mnie zosta-

nie reszt objani katalogami.

W przeszym licie moim zapomniaem nadmieni,

e Lecli Deotymy doszed mi, a z jego winy nie jeden

list opónienia dozna.

Atlas Chrzanowskiego chybi celu, zawód sprawi»

zawód ma. Koszt niesychany, egzekucya mierna, jakby

niewykoczona. Trwao jego krótka z powodu papieru,

bo papier mechaniczny jest zagub najlepszych robót,

a chc odciska na takim, a do tego misistym. Posaem
Wam jedno z poprzednich atlasu Lesage'a wyda. Osta-

tnie z roku 1852 byo arcy okazae, arcy adne, a niepowio-

do si z powodu papieru. Subskryptorowie odmawiali

przyjcia, odsyali pokruszone egzemplarze. Belgi próbuj

mapy odciska na cale cieniuchnym i przezroczystym

papierze, silniejszy on jest od misistego, a nalepiaj

go na bawenianem cienkiem pótnie, tak e mona jak

chustk do kieszeni wciubi. Ale przy takich nalepkach

w co idzie skala i wymiary.

Przyrzdza mi przyszo dla upaskiego, do Pistora

raportu^) map z niewypowiedzian trudnoci. Chrza-

nowski moeby wyjani cokolwiek, ale chwaa Bogu

nierozgoci si u mnie. Midzy trudnociami jest prze-

marsz Madaliskiego. Z Prasnysza wyszedszy szed

przez Klewki, czy je te po prawj zostawi. To dobrze,

ale dalej ; cignie przez Chorzelsko, którego nigdzie wy-

mienionego na tych atlasach, jakie mam, niedostrzegam

;

a przychodzi mi na myl podejrzywa, czy to Chorzelsko

1) Wydawc pamitników Pistora, zamieszczonych w lym
tomie „Pamitników z XVIII wieku", by Lelewel, on te ryso-

wa dodan do pamitników map.
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niewylgo si u Pistora z traktu chorzelskiego, do Chor-

zel wiodcego, z którego wanie Madaliski zszed kie-

rujc sig na Maw. Owo z Chorzelska cignie przez

Mawki do Mawy. Mawki na jednycli mapaci s na

tj drodze wymienione, na innych za Maw dopiero, na

granicy Prus. Z Mawy Madaliski skrci nieco na lewo

i trafi do Eomny, czy omnji i do Malewa. Ciekawa

to jak w XVI i XVII wieku znamienitj Mawy nieatwo

byo na mapaci dopatrzy, bo na jej miejscu siedziaa

Zumlawa, to jest zu Mawa, do Mawy. Tak te Araby

i Wosi pisali Dowina, zamiast Wiede, bo od Sowaków
syszeli, do Wienia. Tak Turcy syszeli od Greków: do

miasta, istenpolin, z czego zrobili istarabu, Stambu.

Rodowodów czyli genealogii pragnem dla Karola

z Kalinówki Sienkiewicza, który tknity Henryka Dem-
biskiego wyskokiem, chcia co skreli rozpatrzywszy

si w stanowisku drobiazgowo. Niespodzianie zmar nie-

dawno, z yczliwoci dla mnie wiksz ni kiedykol-

wiek, bo si w ubiegej przeszoci i obecnoci postrzeg.

Rodowody jakie raczysz nadesa, co najwicej zabawi
najprzód, a potem zobowi Leonarda mego biografa.

Rusiecka le robi, e sobie le zapowiada, a moe nad

tem rozmyla. Powinna by dobrój myli, czym tym zatru-

dnia si zapamitale, szuka rozrywki, zabawy, zajcia

si. Owa Flamandka, o którj kiedy nadmieniem, Wy-
chowska ma czworo dorostków, po latach siedmiu pitego

com do chrztu trzyma przed czterma laty, a teraz spo-

dziewa si szóstego. Bd to Flamandy i Fladry, po

francuzku gadajce. Wina ojca, bo gdy stsze w parrze-

gonce 1848 roku polskiego si poduczyy, on ich zapu-

ci w zapomink. Od miesica mówiono mi o jakim
ssiedzie Szydowa, dzi ów Klicki studiosus z Leodium

nadsya mi list Majewskiej z 4 Lutego, bo samemu nie-

wypado jeszcze Bruxelli odwiedzi.

aujesz bracie lasu i susznie, jest to biblioteczka
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potrzebna i niepotrzebna. Nieznam Twj sytuacyi, bo
mi jej nigdy jasno nieokreli. Myl powicenia co lasu

wynika niestety z chwilowj potrzeby. To i Tadeusz

w swem starostwie babickiem mia co lasem opero-

wa nie na chwilowe, ale na dalsze widoki. O uytku

lasu macie dostateczne pojcie, prawibym o tem anegdo-

tki, bd tu miejscowe, bd z naszych stron obszernj

Polski, tylko w ten moment i miejsca tu brakuje.

Ale oddalicie Zakrzewskiemu jego dziada pismo,

ucieszy si modzieniaszek tu bawicy, Z tem pismem

by kiedy rkopism Kiliskiego, czy i ten zwrócilicie

mu, czy jest jeszcze u Was. Jeeli takowy Kiliskiego

orygina macie u siebie (bo w Waszych rkach by po-

winien), chciejcie na papierze przezroczystym, jak to zo-

wi Ygtal, zdj z owego oryginau jaki ustp z po-

cztku, ze rodka, czy z koca ze 20 lub 30 linii, a je-

li jest podpis imienny, to i ten take, a takow z ory-

ginau kartk albo wprost upaskiemu, albo tu do mnie

listownie nadesa. upaskiego nawiodem, e nowe

wydanie pisma Kiliskiego gotuje, tylko mi egzempla-

rza wydania warszawskiego z roku 1831 niedostaje.^)

ciskam serdecznie yczc wesoego w Babicach na

Wielkanoc zjazdu, gdzie pewnie bd i Ludwik Mdrze-

eki i Adam Cieciszowski, uciskajcie ich serdecznie.

LIST CXXXIII.

Joaciim do Prota..

I86a

Bracie kochany, zbieram wyrazy listów Twoich, wi-

1) f^acsimile ustpu z autografu Kiliskiego znajduje si
rzeczywicie przy upaskiego wydaniu tych pamitników.
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dz e moje doszy, a dostrzegam jaki niepokój o 600 fr.,

to o pokwitowanie u Kionenberga, to o nieskwapno

Markowskiego, a przecie pisaem niezwocznie prawie

o niezwykle nagem ici nadejciu i otrzymaniu. Kwitu

ile pamitam Brugman niewymaga, by mandat, na

nim odebranie podpisaem. Bardzo rzadko w takim

razie pokwitowania osobnego wymagaj, chociaby na

wyrane Kronenberga danie.

Pistor nie z pamici, ale z map, jakich uywa,
duby tworzy pomnoone sztycharsk kopi, którj wy-

czyta nieumia. Owo na niektórych holenderskij (wy-

bornj na swe czasy) fabryki mapach, gdzie jest zu Mle-
ven (Mawa), dostrzegam Chorek, a w blizkoci spodem

Chorzelsk. Kiedy szli tdy Szwedzi i poprawili nazy-

wajc Maw Miaw, a dalj przechodzili Zidliska, pe-

wnie Szydowo, do Prasnysza. Madaliski moe insz

drog, nie Waszym ustpowa traktem. Ale Chrzano-

wskiego karta adnego mi niedaje objanienia. Chrza-

nowski kopiowa co mia pod rk w Paryu, i Wasz

kt zagmatwa: zmyli koció w Cygowie, Retków za-

mieni na Retców, Zawiesiuchy w Zawieciuchy, Rczaj-

sk Wol wcisn midzy trzy kóka, a z tych jedno

jest wanie Wol Cygowsk niewymienion. A to w tym

jednym kciku tyle. Czyli otrzymawszy jakie objanie-

nia sprostuje uchybienia, tego niewiem, alem mu posa
takowe, i wykropkowaem posiado Wasz ile si dao,

bo midzy Zawiesiuchami i Powitnem co niesychanie

ciasno, a z dwu kóek Woli Rczajskiej jedno wykaso-

wa trzeba, cho oznaczaj kade z nich to wie, to dwór

bardzo odlegy. Jedn z wielkich wad tych map jest

rozkad napisów. Kto tem dyrygowa? Cho u Dufoura,

pewnie nie Dufour, znam go i jego sposoby. Dziwi si

tylko, e sam w to nie musia wglda, kiedy si to

u niego dziao.
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Obruszy mig Bonawentura z Kochanowa sw o Ki-

liskim wtpliwoci. Sam pochopny z cudzego wypi-

sywa, nieprzypuszcza aby szewc móg co dorzecznego

skreli, i pono jest pierwszy, co mia wtpliwo po-

dnie. Dziki e si rzecz a do zbytku wyjania, ale

kiedy rzecz tak dalece posuna si, nieleby byo wy-

nale jaki jego rki wistek urzdowania w magistra-

cie lub szewieckiej profesyi, i takiego wistka facsimile

czyli tosamostk wasnego pisma jego da. Plan ataku

paacu Igelstroma zda mi si zasugiwaby le na ogo-

szenie, kiedy jest objaniany, jeliby na to pukownik

Kamieski pozwoli. Jeeli rysunek jest zbyt lichy, ta-

kowy nietrudno cho od oka ogadzi. Napisy i objanie-

nia ataku podane wielce. Bra tego kopi fotograficzn

u Bajera kosztuje i pewnie duo. A zdj kalk na pa-

pierze przezroczystym niemacie zwyczaju i do tego czasu.

Doszy mi niewiem jak drog, pewnie ksigarsk,

tom I. Historya naturalna Wagi i tablice genealogiczne,

czyli rodowody. Te niezwocznie sobie przegldaem

i postrzegem wiee maestwo Aleksandry Luszcze-

wskij z Mierzyskim. W par dni pojawi si z Metz

Bronisaw, rozpytuj si tedy o rodzestwo. Mówi, e
siostra posza za m bogato, odpowiadam e wiem, bo

mi brat zawiadomi i zapomniaem brakujcego nazwi-

ska dopisa, pono Mierzyski, powie mi je pani Poni-

ska. Bronisaw zamierza w roku przyszym osi
w Belgii dla górnictwa, tymczasem zwiedza Leodium.

W Metz, jak mi ksidz Kurowski pisa, jest naszych na

nauce trzydziestu kilku.

O Henryku Lelewelu Wieldko niemiaby co powie-

dzie. Co Wieldko powiedzia, tego si dowiedzia od

ojca naszego. Jako niewypado mi zapyta si ojca,

czy niewiedzia o jakich z nim relacyach. Zkd si we

Francyi pojawi, to tern ciekawsze, e stem laty wprzód
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uy ortografii Lelewel/} z czego wuosi mona, e na-

zwa inn, nie niemieck form, w uyciu bya.

Z utsknieniem wygldam wiadomoci od Was. Jak

si powiodo Wisawie? jak dalece Alexy wyzdrowia?

Niewiera com zawini siostrze Majewskij, e mnie

srodze zaniedbuje. To od ostatniego pisania mego czyli

zawiadomienia, em adunek do Nidborga wyprawi, czas

byo upewni o dojciu, albo si poali e niedoszed.

Moe ley zaniedbany i w nim papiery gnij.

Braterskie ucinienie.

LIST CXXXIV.

Joaciim do Prota.

13 (jruduia 1860.

Rodzinie caij pozdrowienie. Najprzód zaczynam

z Paulina-) bole nad wyciciem olszynki w Okrzeji. Wy-
cita i to w pie. Musiaa jaki pikny widok zasania

i z przodu i z boków ; a moe torfu zabrako, albo drze-

wa na opa. Widywaem duo ju uszkodzon w odle-

goci, zupenego zniszczenia doy niespodziewaem si.

Kiedym dawno upynione lata przypomina, napomknem
dom stary przez roztargnienie, bo wiedziaem o zbudo-

wanym na jego miejscu nowym, którego mi brat przy-

pomina. Tu w tym nowym widywalimy Paulink, dziadka

1) Henryk Loelhoettel, który pierwszy z tej rodziny osie-

dli si w Polsce, pocz si pisa Lelewel. Lecz ju jaki no-

wszy filozof, yjcy w drugiej poowie XVII wieku we Francyi,

pisa si take 1 form: Henryk Lelevel.

*) Paulina, z domu Dmochowska, ona Augusta Lelewela.

Mode to maestwo mieszkao w Ketkowie, wiosce przylegej

Woli Cygowskiej.
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dogorywajcego, widzielimy mówig, bo wtedy byem ra-

zem z Wacawem uszczewskim.

Czy dwór Retkowski, ten, który znaem, zdolny

pokrzepi si reparacy, restauiacy jak? to dziw!

Chyba take na miejscu dawnego ojciec co lepszego

zbudowa. Co bd winszuj tj rezydencyi. Co to

lepszego pono na Retkowie, ni na jakiej Cygauszczynie.

Cygaskij drugij okolicy w caj Sowiaszczynie nie

znajduj. Jest nadzwyczajna osobliwo, to prawda, ale

Retkowy znajduj si w okolicach Elby, w Czechach,

jak Kraków, Praga etc. Jest to co wielce staroytnego,

wielce wspaniaego, byo wietne nim si cyganie w Eu-

ropie pojawili 1 Moecie tam zasiedli w celu cicia lasu

w pie. Przerzedcie je upraw, ale szanujcie cokol-

wiek drzewo. Hem ju widzia, ile sobie wyobraam,

co potem nastao, nasza okolica wyysiaa na sposób

belgijski. A tu przyszo przewidujcy woaj: sadmy
drzewa i lasy, bo si ziemia wysili i aden rozum ludzki

niezdoa ywotnoci jj podnie. Tu przecie ziemia

wytrwalsza od naszj. Odpowiecie pewnie jak Belgi, co

nam do przyszoci dalekiej, byle nam dobrze byo.

Pisz, a ledwo widz, bo niemam czernida czarnego,

nie w modzie. Wy te nielitociwie barszczem listy

Wasze krelicie, jakbycie ju w przetrzebionych borach

galasu niedostawali.

Jak tu by kiedy Towiaski, mia z sob mnog
ilo rysunków, cae pudo. Przegldajc je postrzegem

widoki takie, które spowodoway wykrzyk: to Ruda. Wi-

doki Rudy. Zkd je masz? A Towiaski na to: a ja tam

by, mam je od Dembowskich. Tym sposobem dowie-

dziaem si, e w Rudzie goci. A podobno raz jeden

tylko w Rudzie byem z bratem, i po latach wielu na

papierze poznaem. Widoków zmieniajcych si od Was
spodziewa si niemogem. Mówi zmieniajcych, bo

dotd pewnie parawan Zawiesiuchy osaniajcy wycfty,
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podobnie moe i Wol Rczajsk wida w jasny dzie

jak na doni. S to dowody jeli nie ulepszajcego si,

to rozszerzajcego si rolnictwa i gospodarstwa. Alem

si spodziewa nieco, e mi na wiartce lub póarkuszku

skrelicie od oka, od rki, plan caj posiadoci swojj,

jak jest dzi i rozpatrywabym si w nij i dochodzi

zmian: wiele lasu ubyo, ile zostaje chaup i osady, ile

nowj budowy. A w Retkowie wiele osady? bywao
trzech, a najwicj szeciu. O starostwie babickiem

niemowie, bo nieznam. Wpatrujc si w map Chrza-

nowskiego domylam si, e Okrzeja w niema duyn
ramie swoje wycigna. Dosy tj gawdy, pójdmy
w inn.

Przymawia ml brat, e zaniedbuj ka daty pi-

sania listu. To zaniedbywanie wynika z tego, e si

spuszczam na stpel pocztowy, jako najpewniejsz wypra-

wionego listu dat, bo przy mem wzrastajcem niedo-

ztwie listy nie jednym zamachem pisane bywaj, ale

dorywczo ode dnia do dnia, i te tu od dni kilku rosn,

a kiedy je wyprawi niepewny jestem, ów za, w któ-

rym by do Serejów z Poznania, wida zamiast pój na

poczt, musia by powierzony asce podrónego. Nie-

fortunna to z temi Serejami korespondencya. Dugoby
o nij mówi.

Z Kiliskiego rkopismem brat moe robi, co mu
si podoba. Tylko mnie si widzi za wczesno obdarza

bibliotek, którj jeszcze na miejscu niema; a pewnie

par lat upynie, nim si w siodle swojem urzdzi i otworzy.

Z atlasu Chrzanowskiego bylicie kontenci. Spo-

dziewaem si, e atlasy Lesagea i Juberta sprawi po-

dobne ukontentowanie; ale si zdaje, e Kornicjusz

albo si niespieszy, albo niechce ich Wam wyda, i do-

td je sekwestruje. Nieraz mi przychodzi na myl wprost

drog ksigarsk wyprawi Wam adunek, abycie si

za ycia mego zabawili. Niebyoby tam nic, coby od-
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danie Wam wzbraniao; stare foliay. Tylko w Retko-

wie zapewne ani komórki na bukiny niebdzie. Dla

tego z Gazowskim operuj przepraw do skadu w Ba-

tignolles.

May pakiecik z kilkoma medalami miaa wzi
paai Hornowska, przygotowaem go w garstk, zaniosem

i obcia nim niemiaem, ley w oczekiwaniu.

Co si z Floryanem Dembowskim dzieje, cale nie-

wiem. Niezgasza si. Ma tam nie opodal od Parya
kuzynka swego Michaa Dembiskiego. I od tego od

roku prawie niemamy wiadomoci. Tyle tylko wiem,

e go w tym roku siostra jego cioteczna, pani prokura-

torowa cka, w jego ustroni odwiedzia, a on z bied
swoj przed ni si kry. Ów to Micha Dembiski

przed 30 kilka laty by do taczek przyczepiony. W 52

roku ycia oeni si tu z ITletni sierotk. Szczcie

jego. W biedzie, w troskach wesoo. Od omiu lat tak.

Raz mu poronia. Drugiego dziecka niemia.

A propos, wytacza si Henryk Dembiski, pytacie

co ma do mnie, com mu zrobi, a ja we wszystkiem

tem jak w rogu. O zych jego humorach posyszaem

po raz pierwszy w rejteradzie naszj. Trwaj cigle.

Niema co o tem mówi. Fiksatów w tuaczce naszj

niemao. Zostawi ich sobie.

Felix Szymanowski zdaje si w Ostendzie nie by,

bom go na licie ogaszanj nie postrzeg, a zatem ani

w Bruxelli. Ksidz Kurowski w roku przeszym zajrza

do Bruxelli i do mnie, a zatem wymienilimy z sob
listy. Bronisaw te uszczewski mign si tdy, spo-

dziewany na studya do Leodyum. Mign si te nie-

dawno Waga.

Kto mi przysa Biblioteki warszawskiej Nr. 37 do

45 byoby 9, ale przerwa bo 42, 43 niedoszy, wic
tylko 7. Dostaj cigle ze Lwowa Dziennik litera-

cki i Dzwonek, a od niejakiego czasu Przegld po-
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wszechny. Niewiem czy te bd cigle. Szkoda , wielka

szkoda, e Dzwonek tak serdecznie cudami szafuje. Za-

pewne znacie, a moe nieznacie Przyrod poznask,
mam j z caych lat trzech.

Kiedy si August i Paulinka do Retkowa wymknli,

to ojciec zosta sam jeden. Nie tak jednak jak ja, bo

ma Hugona, to i wesoo i rozrywka, i pomoc i kochanie.

Ja sam jeden. Was wiele, pisujcie a niewymagajcie abym
kademu odpowiada, bo niewystarcz. Prosz Augusta,

aby tu zaczon kartk do cioci do Szydowa przesa.

Jest kartka ta ju od tygodnia przygotowana. Pooy-
em dat wie, a tu kad dnia 13 Grudnia 1860 r.

przesyajc przy zbliajcym si nowym roku yczenia

z serca pochodzce od kochajcego Was.

Upraszam brata, aby sobie przypomnia imi i na-

zwisko tego apostoa kotajowskiego, co na Lasockiem

mieszka, i mia mi ze swych czasów róne rzeczy roz-

powiada; a jeii s wiadomi nazwiska i innych jego

kolegów, ale mianowicie jego nader mi potrzebne.^)

*) Kotaja oskarano, e zamyla w 1794 o terroryzmie

w rodzaju francuzkiego, i jego to mieniono sprawc egzekucyi

doranych, na Ankwiczu i innych zdrajcach dokonanych. Dem-
biski, Chrzanowski i inni oskarali podobnie Lelewela, jakoby

by sprawc mordów w nocy 15/16 Sierpnia. Ztd puralella,

chocia nic mieszniej szego, jak porównywa niepraktycznego

erudyta, jakim by Lelewel, z energicznym Kotajem. Ale
nienawi stronnicza wywloka podobne reminiscencye, aby

zochydzi szanowne nazwisko wielkiego uczonego. Oszczerstwa

te pobudziy w Lelewelu ciekawo, aby si poinformowa le-

piej co do owych koftajowskich agitacyi w r. 1794. W licie

do Sienkiewicza z List. 1858 czytamy w tym samym przed-

miocie: „W czasie powstania naszego 1831, wszed do mnie

podyy czowiek ov\iadczajc, e jest kaszuba Sierakowski, ka-

sztelan z czasów rzeczypospolitej, i z Pomorza do senatu przy-

by, Grzecznoci mi nagada, powtarzajc, e we mnie drugie-

go Kotaja widzi. Owo prorok na co wyjd! Dochodcie co
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LIST CXXXV.

Zofia z Kamieskich Wgierska do Prota
Lelewela.

Pary, dnia 1 Czerwca 1861.

Wracam z pogrzebu Joachima i pospieszam zda
spraw z tego bolesnego wypadku.

Przywieziony tu przed tygodniem z Bruxelli przez

doktora Gazowskiego, ju saby mocno, umieci si
w domu zdrowia^) na rue du Faubourg S. Denis i tam

to byo, bo ja z mej strony uprzejmo t mimo siebie puci-
em, jak mnogo innych, któreby mogy pamitniki polityczne

zabawia. A propos Kotaja i moich z nim relacyi. Mia on
12 apostoów, modziey ' po wszelkiój kondycyi towarzystwach

krcej , aby wyrozumiewa i tworzy opini. Przed nasz
rewolucy spotkaem iednego z tych, jak twierdzi, z yjcych
ostatniego. Mieszka on przy ulicy Dugiej na Lasockiem.

Opowiada mi sesyjk przy piwku ludu warszawskiego w 1794,

której by obecny. Radzono po imieniu, po nazwisku, kogo

z panów na latarni Aposto sucha, potakiwa, a chcc na-

rad odwróci wytacza skargi na panie, na fartuszki. Czyby
je stryczkiem? nie, rózeczk. A na wiele która zasuya?
roj si koncepciki, miechy i na mieszkach si skoczyo.

^) W Kwietniu 1861 r. pogorszy si stan zdrowia Lele-

wela bardzo nagle. Nieodstpujcy go wówczas Sawaszkiewicz

uwiadomi o tern rodzin i przyjació uczonego w Paryu. Dr.

Galzowski przyjecha i poleci go opiece lekarza bruxelskiego

Uiterhosena, który przecie nie szczególnie si wywiza z swego

zadania, jak si dowiadujemy z ostatniego listu Lelewela do

siostry Majewskiej, zamieszczonego pod nr. CLV. Skoro si

o tem dowiedzia dr. Gazowski, postanowi zabra uczonego

do Parya, gdzieby móg go otoczy lepsz opiek, i w tym

celu uda si w kocu Maja z Eustachym Januszkiewiczem do

Bruxeli. Przybywajcy zastali Lelewela wspartego na óku
i dobywajcego mozolnie korek z butelki zego piwa. Obok

óka, na piecu, od dni kilku stay szcztki ryby morskiej
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majc wszelk pomoc lekarsk i starania przyjacielskie,

umar dnia 29 Maja o godzinie 7 rano, zrobiwszy wszelkie

rozporzdzenia co do pozostaoci swoich. Pan Eustachy

Januszkiewicz jest wykonawc ostatniej jego woli i z re-

ligijnem uszanowaniem, a porzdkiem palestranckim, wszy-

i czarka mleka, poywienie mogce stru najzdrowszego czo-

wieka. Przytem poSciel w strasznem zaniedbaniu dowodzia

braku wszelkiej pomocy ludzkiej, któr wyranie teraz nawet,

jak w cigu caego ycia, Lelewel ze stoick dum odrzuca.

Doktór Galczowski ujwszy go za puls, szepn przyjacielowi:

„przyjechalimy na pogrzeb, on ledwo kilka godzin poyje."

Januszkiewicz zacz mówi o czasach uniwersytetu wileskiego.

Zaledwie potrci o drogie choremu wspomnienia, ten ody,
ozdrowia prawie. Doktór ujwszy go znowu za puls rzek
z cicha do towarzysza: „cud si sta, siy wracaj." Jako za-

proszony do przybyych przyjació, sam na drugie pitro przy-

szed, jad smacznie, wypi kilka kieliszków wina i artowa
jak za najlepszych czasów. Zaczto go namawia do wyjazdu

z Bruxeli. Starcowi, co nawyk do swej izdebki i biblioteki,

któr z takim trudem zebra, przykro byo i bolenie rusza

w drog, ale uleg namowom przyjació. Kiedy przysza go-

dzina odjazdu, prosi eby mu przyprowadzono on perukarza,

u którego mieszka i jej córeczk, która bya jego córk chrze-

stn. Skoro przyszy, da gospodyni cztery butelki Bordeaux

i sze funtów wiec, które przez oszczdno hurtownie kupo-

wa; nadto da 30 franków za popsuty materac. Oddawszy to,

kaza wyj z zapakowanych rzeczy krucyfiks ofiarowany sobie

dawniej przez jakiego ksidza metodyst, a ucaowawszy dzie-

wczynk, rzek matce: „Oto krzy, który jej daj na pamitk,
powie to nad jej ókiem, niech on jej strzee, a ona niech

si czasem za mnie pomodli." Mocno wzruszony poegna matk
i dzieci. Usiadszy w wagonie przyjmowa poegnania roda-

ków bawicych w Bruxeli, tudzie deputacye uniwersytetów

Bruxeli, Gandawy, Lowanium i Leodium. Byo to dnia 26 Maja,

wiee powietrze orzewio Lelewela, a kiedy pocig wsun si
w las strojny zielonoci wiosny, rzek patrzc na z upodoba-

niem: „trzynacie lat, jak nie widziaem lasu." W Paryu
^mieszczony zosta w najsynniejszym domu zdrowia Dubois.
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stko spisa i pozamyka. Do niego wic o wszystkie

dotyczce zmarego interesa zgasza si trzeba.

Dzisiaj w Sobot 1 Czerwca o poudniu wszyscy

z bardzo maym wyjtkiem zamieszkali w Paryu Polacy,

uwiadomieni listownie zgromadzili si w kociele w.

Wprowadzony do pokoju, ujrzawszy mahoniowe meble, dywany
i dwa óka wspaniale, pocz krzycze na zbytek. „Wyrzuca-

cie przez okno pienidze," wola stukajc lask. Januszkiewicz

uspakaja go zapewnieniem, e ani grosza na to nie daj z Ga-

zowskim, ale pac jego pienidzmi; przytem wyrachowa, e
za dochód wydanych ksiek swoich bdzie tu móg y lat 10,

nie potrzebujc grosza od nikogo. Improwizowany ten rachu-

nek i pewno, e z cudzej kieszeni nie yje, uspokoiy Lele-

wela, a znalazszy si w wygodnem óku, smacznie zasn. Na
drugi dzie 28 Maja stan jego znacznie si pogorszy. Doktór

Gazowski poleci Januszkiewiczowi zapyta chorego, czy ma
jakie rozporzdzenia uczyni. Chory przysta na to chtnie.

Synowcom swoim, synom Prota, Tadeuszowi i Augustowi, kaza
da po zegarku. Trzeciemu synowcowi, Hugonowi przeznaczy

piercie, który na palcu zawsze nosi. Bratu Protowi kaza
odda futro po bracie Janie i jedn lask swoj. Siostrze Ma-
jewskiej pudeeczko szyldkretowe, pamitk po jakiej hiszpa-

skiej dygnitarce; drugiej siostrze l^Josarzewskiej przeznaczy

aksamitn poduszeczk do szpilek. Drug lask, któr si za-

wsze podpiera, przeznaczy doktorowi Gazowskiemu, a taba-

kierk z kory, przysan sobie przez ksidza z Poznaskiego,

ofiarowa Januszkiewiczowi. To by cay majtek wielkiego

uczonego, którym rozporzdzi przed zgonem. Co do rkopi-

smów swoich i ksiek, owiadczy, i pragnie, aeby takowe do

Wilna zostay odwiezione i tam na poytek publiczny obrócone.

Wypowiedziawszy ostatni wol bez adnego wzruszenia, rozma-

wia do 8 godziny wieczorem swobodnie, w gronie zebranych

przyjació. Kano obudzony kilka sów przemówi, a potem za-

sn snem wieczystym 29 Maja 1861 r., dwa dni tylko ostatnie

zamieszkujc w okazale umeblowanym pokoju i spoczywajc

wygodnie we wspaniaem ou. Lelewel umar majc lat 75,

ciao zabalsamowane zoono w grobie Polaków, na cmentarzu

Montmartre.

Listy J. Lelewela. Tom IL 26
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Wincentego a Paulo, gdzie wnet przyniesiono zwoki

zmarego. Wnieli je modzi ludzie rodacy i postawili

na piknym katafalku. Koció cay by kirem wysany

od góry do dou. Na gzemsach byszczao wród wiate

jarzijcych L. na tarczy czarnej srebrem haftowane. Koció
wielki wnet cay napeni si ludmi. Wszelkie odcienia

bez wyjtku zgromadziy si u trumny tego, co przez

cae ycie nad zrównaniem i pogodzeniem ich pracowa.

Wysza msza aobna z aosn muzyk, suchalimy jj

na klczkach. piew pikny, znany „Boe co Polsk"

zakoczy obrzd.

Po ukoczonem naboestwie, rodacy znów wzili

trumn na ramiona i zanieli j na wóz. Cae zgro-

madzenie okoo dwóchtysicy ludzi ruszyo za nim piechot

na cmentarz Montmartre.

Tu tymczasowo wstawiono trumn do wspólnego

grobu kilku Polaków. Skoro postawiono zwoki na progu

ostatecznego spoczynku, przysypano trumn ziemi polsk,

potem zabra gos czonek instytutu pan Ludwik Woo-
wski i w piknj francuzkiój mowie skreli ywot de

cet liomme antiue, jak go nazwa. Niemona byo

piknij i sprawiedliwij opowiedzie znanych nam dobrze

dziejów wielkiego ma. Pacz dwa razy przerwa mow
oratorowi. Cae zgromadzenie woao: „prawda! prawda!

dzikujemy!"

Po czonku instytutu zabra z koleji gos prosty

francuzki wyrobnik w bluzie i sabotach. Skoro stan
na kamieniu grobowym, skromna posta tego czowieka

pracy, tak mi uprzytomnia w oczach zmarego, który

dobrowolnie przywdzia w pokorze t szanown libery

ndzy, em zadraa. Uwrier mówi krótko. auj nie-

zmiernie, e Wam mowy jego przytoczy niemog, bo caa

bya pena serdecznj prostoty i blasku niby nowj wscho-

dzcj jutrzenki. Niezwyky mówca, niezwyke t musia

objawi myli.
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Po wyrobniku wystpi rabin ydowslii z Portugalii/)

dzikowa nieboszczykowi za protekcy, któr cae ycie

wygnane i przeladowane plemi wspiera. Mowa jego

wschodniego kolorytu i ognia jak grzmot Jehowy roz-

lega si ponad gowami suchaczy.

Na tj przemowie skoczy si pamitny ten obchód,

któremu dziwna harmonia towarzyszya, a którego cay
ukad by jak najszczliwiej natchniony przez najczulsze

serca rodaków. Stron materyaln urzdza dr. Ga-
zowski. Nauka, praca i wolno sumienia, trzy rzeczy,

któremi przez dugie swe ycie zajmowa si Joachim,

pokazay si na jego grobie. Jedna w czonku instytutu,

druga w wyrobniku, trzecia w ydzie uosobiona i wszy-

stkie trzy wedle si swoich zoyy hod publiczny jego

witej pamici.

Umar liczc lat 76, wielbiony przez ogó a szano-

wany nawet przez nieprzyjació.

1) Wyrobnik nazywa si Chabaud, rabin ydowski Astruc.

26*
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LIST CXXXVI.

Joachim do Maryi, i)

3 Grudnia 1848.

Kochana Siostro!

Troszcz si o Was i niewiem za co od niejakiego

czasu duo niespokojny jestem.

Ruszenie z wójtostwa, niewiedzie zkd wypade,

wydaje mi si zapowiedzi czego gorszego. Mam na-

dziej, e od Ciebie jeszcze przed kocem roku wiado-

mo jak otrzymam. Pisz tu do brata w interesie, na

Twoje rce.*^)

Po moim zgonie kapitaów nie bdzie, moe przy-

padkiem znajdzie si par set franków niewyekspenso-

wanych, a prdzj cokolwiek podobnego do opaty dugu.

1) Marya, najmodsza siostra Joachima, posza za m,
za Jana Majewskiego i mieszkaa w Szydowie w Mawskiem. —
Listy do pani Majewskiej pisane pociodz z tej samej epoki,

co ostatni dzia listów do Prota. Ztd mowa w nici o tycli

samych wypadkach i przedmiotach, co w listach do brata. Dla

tfego gdybymy chcieli objania wszystkie wypadki rodzinne

i przedsiwzicia literackie, wspominane w listach do pani Ma-
jewskiej, musielibymy si powtarza. Czytelnik znajdzie we
wspóczesnych listach do Prota i dodanych do nich przypi-

ekach wszystkie potrzebne objanienia.

2) Porównaj list do Prota, nr. CXIX.
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Zostan po mnie do liczne manatki, mianowicie blachy

sztychowane i stare ksigi, tudzie magazyn wyda dzie

wasnych na sprzeda, który jest dzi duo wyczerpnity,

ale wkrótce powinien si znacznie zaaprowidowa ; na

ostatek mae drobiazgi.

Niechc si wraa adn wol moj, jak midzy
sob tem rodzestwo rozporzdzi, jak z tern dla siebie

najkorzystniej postpi, a to o co dzi do brata pisz,

jest jedynie dla ocalenia dla wszystkich, i jeli jaki akt

urzdowny wygotuj, bdzie w tym celu, a nie eby mia
mie jaki dla familii walor, skoro midzy sob zgodnie

memi rupieciami rozporzdza zechce.

Zabocki ojciec zawióz pewnie w swoim czasie wia-

domo, em si spodziewa wyda jedno spore geogra-

ficzne dzieo, majc na to pewnych wydawców.^)

Po zdarzeniach jakie zaszy, ci panowie obietnic,

upewnie, zarcze niedotrzymali, stchórzyli, osiadem

tedy na koszu. Po niejakiem atoli wzdraganiu si sam

na siebie to przedsibiorstwo wziem. Pod poyczonem

imieniem, kredytem i wysikiem pracy w tych dniach

ruszam pocztkiem. A to tak, papierowi za 150 fran-

ków wzitemu zamieniajc go w atlas, nadaem wartoci

5000 franków, powinien przynie 4000, co bdzie fun-

duszem na drukowanie tekstu. Pikne nadzieje i rachunki

mleczarki, którj si dzban stucze.

Jeli jaki sukcesor do antrepryzy si odkryje, mam
zamiar drukowa w Lipsku, i moe bd móg tam na

niejaki czas podjecha. Moe to by w lecie roku przy-

szego, a moe na wiosn co najrychlej.

Feliks przebywa we Francyi w Wissemburg (Bas-

Rhin), mona do niego pisywa wprost, bo znany dobrze

') 3Iowa o Geographie du moyen age, porównaj przypisek

do listu nr. CIV.
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tamecznj poczcie. Musi si do panien pocztmistrzówien

umizga, cho mi jeszcze o tern nie pisa.

Was obojga, reszt rodzestwa i ich dziatw ciskam

serdecznie.

Lelewel.

LIST CXXXVII.

Joachim do Maryi.

31 Marca 1849.

Kochana Siostro!

Drukarnie wrocawskie czekay na mnie i byem
gwatownie nagym trudem zajty, dla tegom si tak

dawno nie zgosi. Szo o 600 franków, za które nie-

oszacowany Schletter wrocawski naby odemuie do druku

„Wykad dziejów powszechnych", czyli seksterna dawne

uniwersyteckie,^) które cokolwiek uzupeni wypadao,

a które idc przez Kraków przez lat 16 w rónych

rkach sekwestrowane byy, nareszcie przez jednego ku-

zyna króla pruskiego wyzwolone i mnie od roku dosta-

wione. Ciekawa historya. Tene Schletter prawie co

rok bije tysic egzemplarzy moich Dziejów Polski, i za

kade tysic przysya mi 200 franków. Stao si to

i tego roku 1849 po raz pity. Z poznaskim drukiem

nieidzie tak. Nowa od pótora roku przerwa! co na

tem zyskuj, prawdziwie niepojmuj.

Z moj wielk antepryz, która mi czynia nadzieje

rychego spotkania si w Lipsku, idzie niesychanie opo-

') „Wykad dziejów powszechnych." Tomów 4. Wrocaw
u Zygmunta Schlettera. 1850.
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rem, peno opónie, przeciwnoci. Zaczem 22 Sierpnia

roku przeszego, aby w kurs atlasy puci, trzeba byo
na to piciu miesicy. Od owego czasu trwaj rozsyki,

od niedawnego dopiero czasu ukazay si w Lipsku.

W Paryu dotd jeszcze nie. Belgi nie zasmakowali,

przynajmniej dotychczas. Wreszcie na tutejsze najblisze

raciunki niebyo co liczy, a z odleglejszych stanowisk

zaledwie w Lipcu w czci przyj mog, a w ogóle do-

piero po nowym roku. Z takiego stanu rzeczy trudno

myle, aby w tym roku do druku w Lipsku przyj

miao, jeliby jaki nadzwyczajny sukces niespodziewanie

si niepojawi. Czy doktorzy nie zalecaj Ci kpieli

wód morskich? moeby pozwolono dojecha po to do

Dieppe, albo do Ostendy.

Ze Stryjeskim w tych czasach byem w ywych
stosunkach, dopilnowa mi w Genewie kopii wielu map.

Niech mu Bóg za to bogosawi.

Blaszka miedziana z Heilsbergu bardzo prdko przy-

sza, wielk mi satysfakcy sprawia, wszak to lat 36 jak

zrobiona, przyda si na ozdob.^) Kady to przyznaje.

Spodziewaem si z ni znale owe dwie kartki, owe

mapy na przezroczystym papierze porysowane, a kiedy

razem uwinite z tymi maymi globusikami rysowanymi

które przyszy, a tych duych niema.

Schletter bardzo szuka do przedrukowania maj
ksieczki: Paraleli Hiszpanii z Polsk, czy niemonaby

mu jj dostarczy, ja jj tu niemam.

Pisz te róne mae rzeczy, które Ci pewnie siostro

1) Flyta z map, wiata podug Gerharda Merkatora, ryt,

przez Lelewela w r. 1813 w Warszawie. O pyt t upomina:

si Lelewel w licie do Prota z 3 Grudnia 1848 roku, zostaa

ona uyt do sporzdzenia winietki do atlasu geografii rednich

wieków.
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nie interesuj, w nadzieji e je udzielisz bratu. Wy szcz-

liwi widujecie si.

Jana Twego kocham zawsze, musia on zapomnie

pisa, e mi jakich powiastek nieskreli. Wymagasz

siostro abym pisywa, có bd pisa kiedym jak palec

jeden sam, a Was tam wiele. yje w Paryu niejaki

Nosarzewski starzec prawie 90 letni, czek niepospolity,

jak si w kuzynostwie godzi naszemu szwagrowi? czy

niewie o tem? Rozpoczlimy upominanie si niepospo-

litego wynalazku jego w fabrykach cukru burakowego,

który sobie Niemcy przyswoili. Jest to proste zasusze-

nie buraków tak , e fabrykowanie bez przerwy rok cay
cigle idzie. Nosarzewski jeszcze w r. 1820 ten sposób

zna i w praktyk wiód. W r. 1829 wszystkie fabryki

drukiem o tem zawiadomi, niezrozumiay go, a roku

1836 Niemiec sobie przywaszczy, pobra wszdzie bre-

vet d'invention i kae sobie za wynalazek paci, ajeli

mu nieopaci si fabryka jaka, podobny wyrób tamuje.

Tak dalój by nie moe.
Niech brat bdzie spokojny o pismo, które mi przy-

sa; bo widz e si nieco troszczy i susznie, mam ja

to wszystko na bacznoci. — Felix niedawno pisa do

mnie, e mu kazano z Wissemburga na inne przenie

si miejsce, e go Igna Potocki, z Francuzk w Thion-

ville oeniony, do siebie zaprasza (Adolf od ojca poci-

gn do Woch). Radziem aby zaprosiny przyj. Za-

da kilkudziesiciu franków na przenosiny, niemogem

mu w ten moment dogodzi, alem mu przypomnia jedne

kuzynk, niepomne nazwiska Dym . .
. , która si o niego

zdaa troszczy chcc mu dopomódz. ciskam Was ser-

decznie i mod rodzin.*
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LIST CXXXVIII.

Joachim do Maryi.

20 Marca 1850.

W pocztkach Stycznia otrzymaem by list od Ja-

na, syna Floryana, w interesie paszportowym, aby sto-

sownie do ycze ojca móg przebywa w Poznaskiem.

Odpisaem mu objanienia i rady, a wyprowadzajc

z bdu zapewniem, e niewiera nic co si z jego i moj
rodzin dzieje. Nazajutrz po wyprawieniu odpisu nad-

szed Wasz kusy licik. Nie bez cienionego serca,

kochana siostro, te kilka sów odczytaem. Wymawiasz
mi siostro dugie przerwy, co dziwnego kiedy Wy tak

liczni niemacie co donie, musi by obawa, wic ja

iemiem.
Chciaem kilka sów kilku sowami odeprze, gdy

mi Felix na myl przyszed, aby i jego do kilku sów
pobudzi. Zasza wanie bya midzy nami korespon-

dencya, bawi on w Metz i o kredyt si odezwa. Na
kolend posaem mu 30 fr., a 2 wyszy na przesyk.

Bez kredytu na wicj zdoby si byo mi niepodobna.

Co tam porabia, gdzieby i panów i panie mych dawnych

yczliwych korespondentów napotka; jeli yj, nie-

wiem, ale wiem, e mu zawsze co brakuje. Tu w Bel-

gium duki w czasie wyprawy opaci. ali si na

nieregularno brata. Byby rodek wielce uatwiajcy,

gdyby Felix regularnie wystawia przez bankiera weksel

na brata. Ale jeliby brat takowy odrzuci, narazioby

to Feliksa na cikie, najmniej kilkunastofrankowe straty.

Na takie ryzyko, na jakie si czasem naraaj inni, Fe-

lix naraa si nieme, niebdc upewniony na kady
raz o wzgldnoci brata.

Blizko Metz mieszka w Thionville Ignacy Po-
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tocki z on Francuzk i doglda browaru ; Adolf

przy nim, odby by pono w swoim czasie wycieczk

do Woch.
Opatkiem Waszym cho po czasie dzieliem si z ty-

mi , co moj infirmery odwiedzaj.

Dobrzaski zega, kiedy o mem zdrowiu czerstwem

twierdzi. Jeli siostro cierpisz, to i inni cherlaj. Mnie

o zdrowiu niemyle, kawcz, ale jeszcze pracowa mog.
W tych czasach dzienniki miay potrzeb o mych cho-

robach pisa, moe i o mierci napomkn, niewierzcie

temu, choby wtem i co prawdy by mogo, a ja sam

o mierci mej donios Wam. Tymczasem z wiosn, gdy

te sów kilka otrzymacie, szedziesity pity rok ycia

mego bied zacznie.

Jak mi co szerzj napiszecie, to i ja si na szer-

szy list zdobd, a tymczasem dosy.

Co si z Cieciszowskim dzieje ? co z Hugonem ? czy

kury si nios? pszczoy czy miodne? jest dosy do pi-

sania, coby si po wielekro odczytywa dao.

Z nowymi tuaczami miewamy kopotu dosy, mia-

nowicie z Pocczakami przecigajcymi i losu szukajcymi.

Nie wiele dni temu czterech zarazem przeprowa-

dzilimy, dwóch gadko, a dwóch innych z pod procesu

paszportowego i z kozy wyzwolilim.y. Jeden z Babskich

wracajc obieca da o Was wiadomo, ale tój dotd

niema cho miesice upyny.
Caj rodzinie najczulszy ucisk. Piecztuj opa-

tkiem dochowanym z r. 1847.

Lelewel.
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LIST CXXXIX.

Joachim do Maryi.

Kwiecie 1850 r.

Pisz na recepcie, ale nie aptecznej, tylko na re-

cepcie truneczku, kordyau, jaki fabrykuje moja kupcowa

i buteleczki jego mi udziela; a kiedy Polonia u mnie je

wyprónia, chwali bardzo i w kordyale tym lubuje si.

Poniewa od lat kilku powszechn znajduje swoich apro-

bat, wic recept dla próby, czy si i Wam spodoba,

posyam. Jeden z naszych Ojców Franciszkanów nazwa

dzigielówk, inventory jego Wallony zw Wespatro, Fla-

mandy t nazw przyjli.

Otrzymawszy list, który dotd sobie odczytuj, bo

przecie ma co w sobie cho o Uu , co sobie w pa-

mi wbijam odczytywaniem, a który mig mocno ucie-

szy, chciaem zaraz wzi si do odpisania, ale ot tak

co zaszo co odwleko , a potem spodziewaem si nowego

jakiego od Was, cho z wiadomoci, jaki z Czerwco-

wego procesu wypadek.

Nadszed mi Stronczek ^) w dniu, w którym rano

si budzc poczem 65 rok ycia liczy, nadszed tedy

na wizanie. Bóg zapa, pragnem niezmiernie zna
to dzieo, dugom patrza na miem okiem, niemogc

si niem zaj.

Od dni kilku dopiero si ciesz rozpatrujc wszyst-

kie jego zaktki, medytuj nad niemi, admirujc tyle

do sedna wiodcy trud. Do miseczek Ryksy znajdzie

*) Dzieo Stronczyskiego o monetach piastowskich, które

Lelewela bardzo zajo i spowodowao do wypracowania o tym
samym przedmiocie rozprawy do „Polski wieków rednich,"

Tom IV.
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si pewnie ono (Bezbraira), bo egzystuje w Maderze.^)

Dobrze to Ryks miseczkami potraktowa, ale za co one

maj by wendeskie, kiedy wielu wówczas wendeskich

monet zna niecbciao. Za z chwyci hypotez; a tym-

czasem jaki z miseczki biskup Eberhard bodaj si znaj-

duje w Augsburgu (1029—1049), a nie u Wendów.

Z takich miseczek gkyno.c-s. goni na augsburskiego bi-

skupa Brunona (1009—1029). Namnoy te niepospo-

litym sposobem monet biskupich, które adnego znaku

biskupiego nie maj, owszem mieczem monarszym za-

przeczenie czyni. yczybym te numizmatorom za

hebrajskimi napisami nie goni, dopóki si jakiem wy-

kopaniem nieudowodni. Podejrzane s. Rzeczywicie

musiay si zjawi 1811, bo pomn w owym czasie wiel-

ce si z tego w Warszawie miano. Mojemi zarzutami

do wielkiego nieukontentowania Kohnego *) przywiodem.

Za c tak skwapliwie za to chwyci? Owó wpadem
w numizmatyk, w rzecz najmnij potrzebn w naszj

rozmowie. Ale bo

Od Felixa bardzo dawno niemam wiadomoci , bez-

wtpienia zawsze jest w Metz. Mia tam czas dugi bar-

dzo zacnego przyjaciela z pod Dynaburga. Ten prze-

jedajc tdy mówi mi, e Felix spodziewa si i by
pewny znale miejsce w domu kupieckim, coby dla

niego najlepij byo. Najlepiej mu byo przez lat 3

') Jednym z najdzielniejszych pracowników na polu nu-

mizmatyki redniowiecznej by Ma der, który wyda: „"Versuch

Uber die Bracteiten" Praga. 2 tomy. 1797—1800, a póniej:

„Kritische Beitrage zur Miinzkunde des Mittelalters Praga.

6 tomów. 1803—15.

2) Bernhard Kohne umieci kilka cennych rozpraw

o numizmatyce polskiej w „Zeitschrift fiir Miinz-, Siegel- und

Wappenkunde. Berlin, Posen, Bromberg." Nadto wydal

dzieo : „Die auf die Geschichte der Deutschen und Sarmaten

beziiglichen romischen Miinzen" Berlin 1844.
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w Beauvais, gdzie wanie mia w domu kupieckim

zatrudnienie, zachowanie, a moe i postanowienie. Nie-

szczciem konkurent inny, szklanka stuczona, szklanka

w prezencie, pojedynek i mieszny strach spdziy go

ztamtd.^) Byo to wtedy, kiedy ztamtd pocign do

Anglii.

Janka Majewskiego widziaem, znalaz tu dawnych

swych kolegów szkolnych, którzy go mile widzieli i dla

rozrywki przetrzymali dni par. Pisa on do mnie z Pa-

rya, jakem podobno Wam donosi, szukajc rady wzgl-
dem przejazdów, aby si do ojca zbliy. Niewiedziaem

potem co si z nim stao, mówiono e Pary opuci,
a on chorowa. Wydobrzawszy pisa do mnie, e si
w wielkim znajduje niedostatku. Niemogem mu wicj
przesia jak 30 fr., zachcajc go razem do zajcia si,

bo próniactwo najcisz jest chorob. Tym kocem
nastrczyem mu znajomoci, co wszystko mile przyj
i zabiera si albo do drukarstwa albo lampiarstwa.

A tu niebawem zawita w podróy, tdy przejecha,

sdz e szczliwie dojecha.

W kilka dni zgosi si do mnie z Parya Jan u-
kowski, traktyernik, alc si, e mój kuzyn Janek Ma-
jewski zapomnia mu wypaci fr. 35 i 12 sousów, wzy-

wajc mi abym mu wspomnia, jeli wiem gdzie si
obraca. Wzdragaem si zaspokoi t rzecz, aby zkd
ind moe i urojone niewyskoczyy pretensye, obiecaem
mu tylko przy pierwszej okazyi niezapomnie Jankowi

o jego naleytoci przypomnie. Ledwiem tak odpisa
nadeszy inne listy, w których krzyki, e Janek cudze

pienidze sobie przywaszczy, to jest pienidze pod jego

adresem dla innych nadesze zatrzyma i ujecha. Nie-

- *) O awanturze Felixa lskiego w Beauyais obszernie

w licie XCVtym, str. 263,
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zgbiaem tego krzyku , zapewne to mae jakie sumki.

Zaspakajam, e Janek skorzysta, e pienidz by w jego

rku i w podró si puci, a tym sposobem mniej przy-

zwoitj dopuszczajc si poyczki, pewnie z miejsca ka-

demu odele. Byoby bardzo dobrze, gdyby to uczyni*

Gdzie jest? niewiem. Gdzie ojciec Floryao, Wy wiecie.

Mówi mi Janek, e stryj jego Tomasz dzi milionowy

pan, wylicza mi kilka kluczów, które zakupi, naby

i posiad. Nazwa rezydency jego, gdzie przebywa. A
mio to sucha byo.

Nie myl siostro, abym si mia wysila, aby do

Tomaszowj przyj fortuny, albo abym zamierza gro-

madzi jakie pomiertne pozostaoci, niebdzie z tego

nic. Ale wiesz, e po bracie Janie jeszcze kilka sztu-

czek pozostao, chciabym aby to nieprzepado i niebyo

uplatane. Nagromadzio si te rupieci, chciabym aby

si niepomarnoway, mianowicie ksiczyny, które razem

zbyte nicby nieprzynioiy, a s midzy nimi takie, co

winnyby mie u Was, w naszym kraju warto , s któ-

rych powolna sprzeda zawsze co przyniesie. Te osta-

tnie s mojem utrzymaniem, stanowi magazyn i dochód,

ubywao i przybywao do niego. Dzi si mocno pod-

próni, trzeba go napeni jako tako. Obcia si tedy

i aduje atlasem, a z koleji tomami. Znacie kilkanacie

z tego kart, moe ju i cay atlas.

Dugo waeczek zatytuowany: niezapominaj o He-

lenie, suy do noszenia jego map. Dzi zmiany, bo

tych do 50 uroso. Nieliczc autorskij i sztycharskij

roboty kosztuje dotd przeszo 3500, dobrze przeszo.

Egzemplarze atlasu przyniosy dotd 5500, a w ekspekta-

tywie dwa tysice kilka set z wydania tekstu czyli tomów.

Ale to niedostateczne jeszcze i bardzo niedostateczne,

bo na druk trzeba od 5 do 6000 fr., a po wydaniu tych

tomów jeszcze przeszo 1000 trzeba bdzie wyoy, aby

atlasu egzemplarze kompletne byy. Jaki po tem wszyst-

Listy J. Lelewela. Tom ii. 27
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kiem w magazynie na dalszy czas zostanie zapas, za lat

par dopiero bd móg powiedzie. Tak w staroci bez

grosza przeszo dziesiciotysiczn antrepryz tocz.

Mówi bez grosza, bo zaczynajc ruszyem tylko 660 fr.

po bracie Janie zatrzymanych, którebym chcia odzyska

i jako kapita utrzyma. Czy si uda? za lat dwa lub

trzy, jeli tyle ycia bdzie, okae si; tymczasem trzeba

i o mniejszych niezapomina trudach, aby dni ycia

opdzi. A tak wedle stawu grobla. Nietroszczcie si,

abym si morzy. leby byo gdybym apetyt podsyca,

który wiek odejmuje; leby byo ze wszech miar, gdy-

bym zbytkowa. Jeli si komu zdaje, e potrzebie swj
niedogadzam, to nie w zamiarze zostawienia czego po

sobie, ale e wicj wydatkowa niema z czego. Do
tego co potrzeba. Dobry byt i strawa nie jest kondy-

cy ycia ludzkiego. Wicj jest ludzi na wiecie sil-

nych i zdolnych, co si licho ywi, anieli z wykwin-

tnj kuchni. — Jest tu w Belgium, o czem pewnie

niewiecie, blizko stutysiczna populacya pod ziemi pra-

cujcych górników, zdrowa i silna, aden Fracuz górnik

przy dobrj swej strawie wydoa jj nie moe. A ta

górników belgijskich populacya yje ndznie, mnij je

nieli godem osabieni trapici.

W przeszym roku zjedali tu uczeni bardzo Fran-

cuzi egzaminowa to zjawisko. Przewiadczyli si o tem

bardzo uczonym sposobem, a uczonemi chemicznemi

sposobami enigmat rozwizujc, przypisuj dzielno tój

w niedostatku pracujcj populacyi kawie, bo cay dzie

opi kaw : starzy, modzi i kobiety. Dzieci dzie cay

pod ziemi bez jedzenia pracujce, wieczorem dopiero

dostan troch kartofli i chleba, w niedziel nieco misa,

wódki i piwa, najgorszej lury. Takie jest factum. Bez

wtpienia owa kawa, czyli podkawek garncami spoyty

wywiera swój efekt. Ale uczeni nie chc dotd przy-

puci, e ów pierwiastek poywczy w wikszj iloci
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przez kartofle w brzuch trapisty wchodzcy lichszy efekt

przynosi, nieli ten sam w mniejszj iloci przez gór-

nika wzity z mleka i masa. Macie dyetyczn, anegdot

medycynie zaprzeczenie czynic.

Gniewam si na siostrzyczk Eliz za to, e zapo-

mnian si by mieni, kiedy sama o wiernych sugach

swych zapomina.

Panna ska odwiedzia mi razy kilka i na pa-

mitk krzyyk ofiarowaa, aby mie przy zgonie, przy-

pomniaa inklinacye serca brata Jana do jj siostry.

Par dni temu przejeda tdy do Ostendy Gucio

Cieszkowski, widzielimy si bez strachu. Wczoraj o 11

w nocy w kawiarni jednj spotkaem przejedajcego

tdy ssiada w dugo licznj kamienicy, spotkanie zbyt

krótkie.

Pisujcie tak jak ja, a bd wiedzia co si z Wami
dzieje, czy siostra podzdrowiaa, czy Jan zdrów, wesó,

wyysia, czy nie? straci zby, czy nie?

Do Ewci wiele umizgów, czy który dopiewa, ro-

dzicom jj jak si wiedzie? co Hugu porabia, co jego

braciszkowie, co jego siostrzyczki? co matka, co ojciec?

Oh ! jak Wy skpi w sowach. Niech Was Bóg bogosawi.

Par lat temu w zimie przyguchem by mocno,

po wszelkich próbach radzono przecierpie, po paru ty-

godniach mlekiem przemyto i szczliwie. Niewielki

wydatek, bo par kropel raz, dwa razy na dzie, w co-

dziennj dozie niewielki uszczerbek czynio.

27*
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LIST CXL.

Joachim do Maryi.

1 Listf.pada 1850.

Siostrze i caj rodzinie pozdrowienie.

aoba rodziny dosza mi.^) Zbiera nas Bóg z tego

wiata do swej chway, po lioleji przyjdzie czas i na nas,

Miaem sposobno do rycho uwiadomi o tem i Fe-

lixa. Pojawi si tu by z Francyi jeden z Dembowskich,

jak mówi Jana stryjeczny. Zosta on Francuzem, koo
Avignon oeni si z Belank, i z ni do krewnych tu

zjecha. Dzieci niemaj. Kiedy si dowiedzia o Felixie,

czule si rozpytywa jak o krewnego, okazujc ochot

niesienia mu pomocy. Podawaem sposoby jak to uczy-

ni moe. Mia nadziej, e si z nim zobaczy. Tym-

czasem obligowaem go, aby dla Felixa wzi egzemplarz

atlasu mego i przesa mu go, bo ztd dla douany gu-

pij i trudnoci opaty tu na miejscu sam wyprawi oci-

gam si. Wzi go z sob. Tymczasem Felix inn drog

upomnia si o obiecany egzemplarz. Korzystajc z tej

drogi, przesaem w prezencie drugi. Czy je odebra,

nieraczy dotd uwiadomi, wszake mu przynios 60 fr.,

bo je atwo w Metz sprzeda. Majc nadziej niebawem

mydlarsk drog wypraw uczyni, moe niepotrzebnie

i pewnie krótko dzi te sowa krel. Lecz pisz nieco

znaglony tem, em adunek do doktora Br. przed paru

dniami wysa, chc o tem uwiadomi. Woyem we
cztery egzemplarze atlasu i co wicj, co moe niepo-

trzebne i niezechcecie mie z przeszych komitetów. S-
dz, e doktor uprzedzony transport opaci. Po odebra-

niu, co kosztowa transport chciejcie uwiadomi. Bybym

') Kto wówczas z rodziny Lelewelów umar, nie umiemy

powiedzie.
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wikszy adunek wygotowa, coby niewiele kosztu trans-

portowego pomnoyo, ale to jest próba, moebym nie-

potrzebnych rzeczy zbyt naadowa, jakie ju macie,

wstrzymaem si tedy. Pragn wprzód wiedzie co z mych

francuzkich publikat u Was jest, abym wiedzia z tego,

co jeszcze dostawibym móg.

Moje wydawnictwo lezie trudno. Aby dopi zmar-

nowaem kwot znaczn, ale zawsze co zostanie. Dzi
rachunek jest taki: wydatku po dzi 4173 fr., wpywu
7453 fr., wic na dyspozycy do dalszych wydatków 3500,

a wydatek pozostajcy wyniesie do 5500, wic niedostaje

2000 i co wicj, bo y trzeba. Na to do wypaty jest

suma 1000 fr., na drugie zas tysic subskrypcya, która

powiunaby dwa razy tyle przynie. Dobrze jednak je-

li tysiczek da si cign. Dotd tedy wszystko na

zero goni, ale jest w ruchu, i wnet w wawszym znaj-

dzie si ruchu, tak e pod koniec miao zaszarga si

bd móg, na dalsz liczc subskrypcya. Lecz cay ten

ambaras nierychlj a pod koniec roku przyszego roz-

wie si. Teraz tymczasem gotuj suplementa, tudzie

inne rzeczy, a naprzód koniec Polski rednich wieków,

których druk w Poznaniu podpdzony. Wnet wypra-

wiam tom IV. W tym ostatnim bdzie o numizmatach

Piastów, spodziewam si co nowego i wesoego, o drzwiach

gnienieskich, których lich opraw w adunek wepchn-

em etc. Ale o tem niewarte, i na inny czas.

Dzi wszystkich witych, miaem dosy przyjezdnych

wizyt damskich. Siostra Góreckich z pann M., panny

Sczaniecka i Rembowska. Jeneraowa Suchorzewska z pan-

n Januszewicz etc. Stara Subrowa maonka wieniaka

z pod Czstochowy, Walonka. K^rzeseka dla wszystkich

s jednakie, bawio to widzów, gdy Subra u mnie sie-

dziaa sobie obok Napoleona Montfort Bonaparte. Wczoraj

wygotowaem komunikat literacki do Berlina; jutro wy-

prawiam inny do Madrytu, czyli raczej do Eskurialu.
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Literatów niepokoj wszdzie, a gdybym mia bourse pleine,

niepokoibym dziesi razy wicj. Lada dzie wygldam

rysunku 15 kart geograficznych z rkopismów paryzkici.

Tame odkryem kart Merkatora, którój poszukiwania

przed rokiem przez dzienniki wywoaem, nauczyem Fran-

cuzów ceni j, zabieraj si przesztychowa on: bd
wprzód mia jj kalk, rysunek. Gdybym mia tak mi-

ych synków jak braciszek, tobym jednego wyprawi na

objadki i kopiowanie, miaby najmniej dwa lata zaba-

wy, ale na to trzeba mie bourse pleine- Bzdurz jak

likworek walloski, o którym inn ra.

Straciem niedawno przyjaciók Gendebienow. Dwie

ich byo : jedna Janowa Baptistowa, pani dochodu 80,000

fr. , córka bankiera Haneuin Wallonka, zmara przed

laty kilku. Dwie córki miaa, z tych jedna za matk
si wyniosa, druga zamna. Mile byem od nieboszczki

widziany, a jj szczerój uprzejmoci do pozna niemo-

gem, a po jej zgonie. Jan Baptysta dawny wojskowy,

odbywa kampanie w Polsce. Zawszemy dobrze z sob,

ale nic mi nie nalega, abym odwiedza. Prawie si zer-

wao. Druga Gendebinowa AIexandrowa Flamandka,

Brabansonka, córka Barthelemy, w swoim czasie ministra

z piknem imieniem zmarego, majca szeciu synów

i jedn córk, dochodu najwicj do 30,000 fr. Miaem
u nij wielkie zachowanie. Mao kto u nas bywa, mó-

wia jednemu Francuzowi, którego fetowali, tego L. co

tu widzisz mam za czonka naszój rodziny. Zmara przed

trzema miesicami. Ostygnie tedy zayo. Z ojcem sam

na sam bdzie zawsze jednostajnie, ale wrzawliwj mo-
dziey stare me lata mog si stawa uciliwe. Wreszcie

niemam czasu i coraz mniej ochoty, aby rozrywki

szuka. Tam raz w miesic, indziej w rok, a tu i owdzie

raz w lat par, utrzymuj si spotkaniem przyjanie, to

i dosy. A z tego wiata zeszo ju wiele. Piszcie te

aS
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co sig u Was dzieje, czy Adamowianki nie id za m?
Ewcia? etc. etc.

ciskam serdecznie.

LIST CXLL

Joachim do Maryi.

29 Wrzenia 1852.

Kochana Siostro!

List Twój z 15 Sierpnia, po dugiój, srodze du-
giej przerwie doszed. Jak zwykle kusy, otwiera spo-

sobno zgoszenia si, czyli omiela do zgoszenia si.

Wszak to pono pótora roku nic nie byo sycha, ni

wiadomostki, ni opatka, a pewnie si co stao? Nie-

miaem si odzywa, tern wicj, gdy zapowiedziany
w roku przeszym Zabocki stroni odemnie. Wiedzia-

em e by, wiedziaem dzie odjazdu, a gdy po tyle

razy zakaza si szuka, a sam o sobie wiadomoci nie-

da, mniemaem e wara. W swoim licie z 15 sier-

pnia nadmienia o swym poprzednim licie, a w nim o sod-
kich siostry naszej Elizy sowach. Niestety zabka
si, gdzie zagin, mnie niedoszed, nieujrzaem go,

musia brieftreger który go zgubi, z rk do rk od je-

dnego do drugiego przechodzi, bo po tak dugim czasu

przecigu, pozmieniay si rzeczy. Mój kupiec przeniós
si za miasto i umar; pozostaa wdowa pochowawszy
ma przeniosa si do wasnego domu, który zbudowali.

Nadal tedy adres jest : a Madame Drouart Doyen nego-
ciant, rue des palais 60, faubourg de Namur,
aBruxelles, albo lepiej rue du trone 60, faubonrg
de Namur a Bruxelles. Wszystko to jedno, bo
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Belgi jak piwko im gow^ zawróci zmieniaj nazwy ulic,

w tym roku przechrzcili przeszo 30.

Moja pani Drouart Doyen zmniejszya swój hande-

lek, od dwóch lat ogranicza si koronkami, nakupia huk

i rozsya po wsiach sprzedawa je Niemiaszkom. Ona

Was kocha serdecznie i dopytuje si czsto, czy odwie-

dzi nie zechcecie.

Miaem ci o Was wiadomo przed par miesicy

z ust Dbowskiego, co w Rudzie gospodaruje.

Wczoraj zajrza wujaszek Paweek Cieszkowski z Gu-

ciem swym, bdziemy si widywa, bo co dni zabawi.

Przelecia te niedawno tdy Eugeni Deszert, udzie-

li chwilki, po którj zostaa prónia.

Zajrzaa te babula Bielska, kasztelanka niegdy

Suchodolska, pocza mi stare dzieje przypomina. W tem

wszed uczony exrabin. Toby obecno jego nieprze-

szkadzaa, ale jej si podobao poegna, z alem za-

trzymywa niemiaem. Jest to rok starców co nawie-

dzaj. Brzozowski, dawny towarzysz broni serdecznie

brata pozdrawia, dawniejsze daleko rzeczy toczyy si

w rozmowach z oradziesitletnim, co tu zjecha synków

odwiedzi.

Nabzdurzy te dosy pukownik Czohaski latka

te liczcy, i maonka jego, i p. Radoska Wielkopo-

an ka, i panie i panny, co widzie dwunone zwierze cie-

kawe. W roku przeszym daleko tego byo wicej, mo-

ecie ju niejednego z nich spotkali, tylko Zabocki uni-

ka; bieda e w teraniejszej izdebce ciasno.

Opóniem te sów kilka, czyli odpis na 15 Sierpnia,

bo cikie przeszkody mi gnbiy.

Skoczyem druk, nastay ekspedycye na wszystkie

strony, do Poznania, do Lipska, do Wrocawia, do Kra-

kowa, do Londynu, do Parya, do Szwajcaryi, do ró-

nych partykularnych po Belgii, do Louvain etc. etc.
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i byo listów do rozpisywania, a przytem wraa si to

rabin, to ser holenderski, to merinos hiszpaski.^)

Uciskaj siostr Eliz serdecznie, tak jakby to ja

ciska. Jak mi rycho odpiszecie szerzj si rozpisz,

a teraz pytam Was, czy mog t torusk ksigarsk

drog wyprawi znowu adunek podobny, jak przesz

ra z mojemi wykoczonemi voluminami? Bdzie nieco

wikszy ale nie ciszy, tyle bdzie kosztowao porto

co pierwszy.

Dbowski mi prawi o jedzie konnj, o gonitwach,

o medycynie, o muzyce, o dzierawach, o rozmiarach etc.

a wszystko dorywczo, krótko, o znajomych i ssiadach

niejasno wiedzia i mao.

Do Milntzcabinetu w tych dniach przypadkiem przy-

byo kilka, do dziesitka sztuk obsidionalnych pewnie

nienajrzadszych, ale z samego tytuu swego rzadkich,

a midzy temi najwicój mi cieszy naj brzydsza, któr
pierwszy raz widz: Mantuaska z oblenia, w któ-

rem przez kaitulacy Francuzi Austryakom wydali legio-

nistów naszych.

Do na teraz, ucinienia rzewne dla rodziny caj.

LIST CXLIl.

Joachim do Maryi.

Wielkanoc w Marcu 1853.

Rodzestwu i rodzinie caj czue i rzewne pozdro-

wienie.

A jeli ju po weselu, w szczególnoci Pastwu

1) Sowa te oznaczaj ydowskie, holenderskie, albo arab-

sko- biszpailskie mapy, resp. manu?krypta geograficzne, które
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modym. Od czasu odebrania listów Waszych niemao

ju czasu upyno. Opóniem, bo mi naglio wyko-
czenie i wyprawienie skryptu do upaskiego/) na czem

leaa wypata na termin dugu. Potem zajem si

przyrzdzeniem do Was adunku, a razem zamierzyem

skreli wykaz zasobów moich, czyli inwentarza i kata-

logu, co podsunwszy blizko do koca i adunek wya-
dowaem, i dni kilka temu ze zmierzchem zadwigaem
sam do ksigarni niemieckij. adunek do Torunia za-

pewne jest ju w drodze a petites journóes, aby

mniej kosztowa, chocia mówiem Niemcom, aby prze-

praw a do Torunia na mnie policzyli. Jeli niezapo-

mn, bd wiedzia prdzej o dojciu do Torunia, nim

Was samych dojdzie. W tym adunku s cztery egzem-

{)larze textu do czterech atlasów, jakiem kiedy wypra-

wi;-) epreuYy do dawnij przesanych niewiele potrze-

bne, kiedy mnogo takich tu zniszcz; egzemplarz mych

kart i sztychów do wlepienia w ksig, przepeni one

moe, na to suplement obmylicie, albo pomnoenie

i przeoprawienie ksigi; bo com tu zamierza podobn
utworzy, do tego nieprzyjdzie. Dalej róne ksiczyny,

jakich wedle notki Waszj kiedy nadesanj zdaje si

uiemacie, niewszystkie to, niektóre s ostatnie egzem-

plarze, jakie miaem etc. etc. Ma Bruxell dla siostry

Elizy; dalej fotografi recepcyi naszych przed laty 20tu,

przez rysownika wówczas tu najznamienitszego Madon;

dzi o nim niesycha bo stary, a tych litografii niewiem

wci nadpyway Lewelowi z r.>zmaitych zaktkó.v i stolic

Europy.

^) Lelewel prz3'gotowyw;i wydanie ogromnego dziea,

które miao tworzy lora wstpny do Polski wieków rednich

pod tytuem: „Narody na ziemiach sowiaskich przed powsta-

niem Polski." Pozna. upaski 1853.

') Atlasy do Geografii wieków rednich.
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czy kilka dzi gdzie dochowuje si. W recepcyi belgij-

skiej s portrety, a w rogu lewym siwy, jakby ysy, jest

ówczesny burmistrz Ruppi; dalej muzyka, ostatnia kom-

pozycya sawnego tu kompozytora Campenhausen, osta-

tnia, bo w kilka miesicy potem zmar. Me biografie

i siedm portretów, niektóre cale mieszne, a gówny
gonego rysownika w Paryu Maurin, z niego wszystkie

inne wyniky. Brata Jana plan Seelandu kanalizowa

si majcego, jedyny egzemplarz kolorowany na papierze

ótym, zapewne przygotowany dla sonecznego uytku.

Trzeci rok temu czy wicój, dalicie wiadomoci,

co Jan w Szwaj caryi zbudowa, aby o tem wspomnie
w ywocie jego, jaki skreli przedsiwzilicie. O jego

budownictwie w Szwajcaryi nic niewiem, bo formalnie

ani o tem pisa, ani mówi niechcia. Syszaem tylko

powieci od przyjezdnych, a mianowicie od jednego ze-

garmistrza, który mi wiele prawi koczc, „et tout

ca ce sont les Polonais qui nous ont fait." Nie-

zmiecio si w mej gowie co mi opowiada. Towarzy-

sze Jana zamierzyli te ywot jego skreli.^) Opóni-

wszy si cokolwiek, zgosiem si do Bera proszc o no-

tk tego co zrobili. W pó roku przypomnia sobie

Ber, e na odpis czekam. Odpisa tedy, e zatrudnie-

nia niedozwoliy im memu yczeniu zado uczyni: to

jest niedozwoliy im zamierzonego ywota skreli. Wnet

ponowiem odezwanie si me, przekadajc, e mi

o nic nie idzie, tylko o krótk notatk, na co ucich.

Wiem, e byli w jakichsi kopotach z powodu pooe-
nia swego, a wicj od roku ju od Nakwaskiego nie-

mam nic, cho listy, przesyki i rachunki jakiejkolwiek

wiadomoci wymagaj. Zaprobuj jeszcze upomnie si

') yciorys Jana Lelewela wyszed r^eczywicie w kilka

lat potem: „yw^ot Jaua PawJa Lelewela, podpukownika iny-

nieryi." Pozna. upaski 1857.
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u nifgo o odpowied i zapyta Stryjeskiego. Ale skoro

nieodpowiadaj, to i seica uiema zgasza si. Pozgonne

wspomnienia w dziennikach krótko natraciy, jak ujrzy-

cie w wycinkaci. Niewiadomo jakim sposobem Szwaj-

carzy wiedzieli o prababce naszej, Szwajcarce Munich,

i namawiali Jana, aby si naturalizowa, i Szwajcarem

(na sposób Nakwaskiego) zosta. Niechcia: cho to

niby miao jego kondycy ustali. Cho obywatelstwa

niechcia, i tak proponowoli mu miejsce stae, ale i tego

niechcia tylko dorywcze lub róne przyjmowa obowizki.

Wynikao to z znanej bezinteresownoci, a pewnie dla

dochowania niepodlegoci, któr tak miujemy. Wysta-

wieni byli nasi, on mianowicie na przygryzki zazdroci,

w gruncie niemiano co zarzuca, przymawiano tedy dro-

biazgowo w robotach, w rysunkach drobiazgow sta-

ranno, i to do dugo trwao. A razu jednego, gdy

czy w radzie, czy w jakichsi innych obradach, opozycya

na uycie cudzoziemców rozjada si, Tschirner wzru-

szony powsta i rzek: panowie moi, powiedzcie, czy

w cigu stu lat zdobya si Szwajcarya na to, co widzi

uskutecznione od czasu, jak ma kilku inynierów polskich?

Od tego czasu ucichy wszelkie sarkania i przygryzki.

W roku przeszym pono si odnowiy wymagania aby

cudzoziemców nieuywa. Wszakecie od Jana miew^ali

wiadomoci. Czemu Wam nie wspomnia, co porabia.

A czy Wara dostawi co ze swych w druku bdcych
pism? Mnie udzieli le compte rendu sur les ope-
rations du dessechement du Seeland, rapport
et repliue. Dooyem niesychanego trudu, aby

mie kilka tego egzemplarzy, rónymi sposobami i wy-

maganiami zapaem siedem, z których jeden daem
do tutejszj gównj biblioteki wojskowj, drugi jednemu

inynierowi, pi zachowaem; w pozgonnj nadsyce
znalazem Bericht iiber die Trockc nlegung des
Seelandes, tudzie Yorschlag zur Anlegung
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eines Bassins bei dem See, obie broszury po je-

dnym tylko egzemplarzu. Zachowaem to wszystko w re-

zerwie. Jest to dzi w pace zawiekowanj, stosami geo-

grafii i papieru jej przycinigtj. Za ciasno mi byo
w tych czasach do nij si przedziera i otwiera j; ale

do tego przyj musi dla przeadowania adunku. Jeli

tedy tych jego druków nie macie, a rychlj mie pra-

gniecie, zadajcie, dobd i wyprawi. Jak tu by Jao,

miaem z nim biedy duo. Ten i ów przyszed go po-

zna, a on niecbcia. Ledwie nie ledwie wymogem na

nim, e do Drouartów zajrza, emy u Gendebienów byli

i tak, i na obiadku. Ledwie w to wszed, e przyzwoi-

to tego wymagaa. Po jego odjedzie inyniery tutej-

sze siali mu do Szwajcaryi swoje opuscula. Podobno

Wam wiadomo, e w roku 1831 na Pradze pisa sobie

wspomnienia dzienne. To jego pismo jest u mnie, kopi
jedn ma Ber, drug zdj Eustachy Januszkiewicz,

i w bibliotece naszj narodowej w Par}u zoy. Jeliby

orygina do Was dosta si móg, wyprawibym go. Nie-

wiem czy tam jest wszystko, co czasem mówi o ua-

twieniu rejterady z pod Grochowa, z wasnego impulsu

przygotowanym, o rekonesansach i raportach o nich,

o rozmowach z panem Skrzyneckim. Moe t od niego

to syszelicie. Jeszcze sówko o Janie. W roku 1832

pocignity by z caym depót besancoskim i dijoskim

do sawnego ustpu do Szwajcaryi, dowodzi jednym od-

dziaem. Pretekst by malkontenctwa, szli wesprze po-

wstanie Niemców, które gdy spalio na panewce, pozo-

stali w Szwajcaryi. Dziw to by, okoo piciuset porzu-

cili od, jaki by od rzdu francuzkiego wypacany,

wspóln kas zaoyli, co kto mia do nij odda. Jan

by jeden z pierwszych, co sw rezerw 700 franków jak

mi mówiono zoy. W lat kilka pojawi si tu podróny

Niemiec, którego brat w subie rosyjskij pod owe czasy

w Warszawie przebywa, i ten w obec przeszo 60 osób
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gono mi opowiada swe wraenia: „byem, mówi, w
Szwajcarii, kiedy si tam Polacy znajdowali, a com wi-

dzia to me pojcie przeciodzio. Co za ludzie! nad-

ludzkie usposobienia. Naród majcy takich ludzi, gin
nie moe etc, a wiem od brata mego, który jest w War-

szawie etc. Jan potem uchyli si od awanturniczych

dalszych ruchów, a gdy nadeszo wyrzucenie naszych ze

Szwajcaryi, uzyska u Rumigniego, podówczas posa, po-

zwolenie wrócenia do Francyi dla siebie, do Orleanu,

a zjednawszy jego zaufanie wyjedna podobne dla wielu,

sam za zgosi si do mnie, z zapytaniem, czy ma ko-

rzysta z udzielonego paszportu? Juzem by wtedy wy-

party do Tours, odpisaem, e jeli potrzebuje subsidiów,

cz}li owego odu, który wówczas dla rangi by znaczny,

to mu powrotu nieodradzam, wolabym jednak, eby
o Francy niedba, jeli ma rodki utrzymania. Wnet
dowiedziaem si, e si zacign w szwajcarskie trudy.

Wracajc teraz do wyprawionego adunku, znajdziecie

w nim inwentarze mych dostatków, czyli wykaz mego a-
dunku, tak staego, czyli ruchomoci niesprzedajcj si,

jak ruchomego, czyli magazynu handlowego. Wykaz ten,

czyli inwentarz na drug rk przepisany, w brulionie

jest u mnie. Nie jest on zupeny i dugo zmianom ule-

ga musi. Stay niezupenie znotowany, bom nieco po-

zapomina, albo odoy; a przytem przypadkowie pod-

rasta, np. zapisanych kart geograficznych Jaillota jest

kilkanacie, a jest ich ju dzi sto. Co do ruchomego

magazynu, sam o nim dostatecznie niewiem, gdy od trzech

lat ksigarnia paryzka nie zebraa si sprawi si, gdy

wiele rzeczy postronnie powikanych. Pikne tam sumy
ujrzycie, a gdy si brat troszczy o me pooenie, nie

mog si pochwali, aby dogodne byo. Z tem wszy-

stkiem powinienem sobie samemu wystarczy. Co dawnij
na me rce przyjem, mog sumiennie powiedzie, nie

poszo na mój wasny uytek. Byy usugi tuackie,



— 43i —
urzdowanie! wszystko w tem utopione zostao. Z po-

dobnych usug uwolniem si, a zatem niepowinienem

cudzym groszem szafowa,, a samemu sobie wydoa.
W roku 1848 znalazem si by po raz trzeci w cigu

lat 20 w cikiem pooeniu, magazyn wyczerpywa si,

odbyt przepada, 670 franków brata Jana tono, i uto-

no zupenie w przygotowania, a wydawcy lutow awan-

turk sposzeni cofnli si. Z rozpaczy prawdziwo), jak

bankrutujcy robi, rzuciem si w antrepryz sam. Pod-

pad Gazowski doktór i przyoy si niemao stara-

niem swem do odbytu na atlas. Przez wdziczno jest

kartka w wielu egzemplarzach z dedykacy jemu. Pier-

wszy rachunek com zrobi by arcy zyskowny, ale gdy

si egzekucya dziea przewlekaa, uroso dzieo prawie

w dubelt i rachunek wypad inny. Co bd dokazaem.

Trzeba byo si na to zaduy. Gazowski i inni po-

yczyli i wyszo. Na raateryay, druk i wydanie, wysy-

panego grosza jest 8,700 franków przeszo, a wpywu
zapisanego 8,741 fr., nadto jeszcze niedoborów w eks-

pektatywie do 600 franków. Wybornie, powiecie. Oh!

nie tak jest. To e do wydatków naley policzy od

piciu lat blizko izb, wiato, ycie autora, rysownika,

sztycharza, który si wysili i swego trudu nie liczy, ale

y i miejsce do trudu mie musia, a tym sposobem

wydatek jest najmnij 12,000 franków. Tym sposobem

i zaduenie stao si nieodzowne. Wszake od czasu

ukoczenia druku i wyjcia dziea 1,300 franków dugu
umorzyem, opaciem; zostaje jeszcze 1200, to jest Ga-

zowskiemu 800, Drouartowej 400 i niektóre mae pl-

taniny do uciszenia. Na to jest fundusz, znale si

moe atwo jeli odbyt wawy zawieci ; a z wielk uci-

liwoci, jeli odbyt powolnym zbyt bdzie. Biem
egzemplarzy prawie 1000, z tych sto z okadem poszy

na gratis lub strat. Rozbiego si po wiecie i sprze-

danych zostao do 400 moe, w ten moment jeszcze do-
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liczy niemog; zosta by powinno z 500, jednak trudno

mi do 450 pozostaych doliczy. Co bd, wydawnictwo

podobne jest prawdziw rozpust, dokazao si rzeczy

niepodobnj. Rónica cen: wieutko wyszo w Niem-

czech tego rodzaju dzieko, broszurka in 4to, map pi
litografowanych. W moim jest tablic przeszo 50, a przeto

wicj jak dziesi razy tyle, tekstu t prawie dziesi

razy tyle i wicej, a takiego mojego dziesi razy ogro-

mniejszego cena 45 franków, broszury za niemieckiej

40 franków.^) Nic dziwnego tedy, e w tj chwili bardzo

niepewne i liche me stanowisko, bom duny, ale gdy

z dugu wybrn, zostanie nie obciony magazyn, z któ-

rego cho jeden egzemplarz w roku odpywajc 35 fr.

przyniesie; to w tym tygodniu, w którym pisz, za dwa

egzemplarze przyniesiono 70 franków. le to jest, e
magazyn ogooci si z drobnych rozmaitoci, e zredu-

kowany do pojedynczych wysokiej ceny objektów. Gdyby

te rycho odeszy w znacznój iloci, byoby mona kapi-

ta jakiej gotowizny utworzy, jak pójdzie kapanin,

przewlekle, tak ta wielka warto magazynu powoli ywi
mnie bdzie, zawsze jednak po mym zgonie co w nim

na Wasz dyspozycy pozostanie. Drugim rodkiem
utrzymania mego s wydawcy. Nie mog oni, ani w
wierci, ani w dziesitj czci dopisywa tyle co wasne
antrepryzy, ale kiedy si wydarz, dostarczaj dorywczego

grosza. W tych czasach wzi mnie w obroty upaski
i niewiele temu dni 400 franków otrzymanych od niego

uatwio mi wiele. Za rok mam nadziej znowu podobny

pozyska karmelek. Cho mi idzie ciko z wysikiem,

nie troszczcie si o me niedogodnoci. A jeli przy-

padkiem po zgonie jaki ciar zostanie, chciejcie si

^) Lelewel ma na myli dzieo Wuttkego: Ueher Erd-

kunde und Karten des Mittelallers. Leip/jg. 1853.



— 433 —
dobrze rozpatrzy, aby pozostaoci niezmarnowa, dobry

rzeczy da obrót i z honorem ciar zaatwi.

Z tych mych antrepryz i trudów urós nieodzowny

nieruchomych dostatliów mych zasób: bibliotelja, mied
etc. Wszali to Icosztowao i ma warto swoj. Ceni
sobie dzi bibliotek, jalc spisana, do 3500 franków, do

tego doda naley niespisane ramoty, które do tuackich

licz . . . Zbiór wasnych, których w tój iloci pewnie za

300 i 350 franków niezgromadzi. Dalj kalki przeszo

tysic franków, to i precioza z numizmatycznym gabine-

tem ze 300 fr., a mied: za litografowanie map do hi-

stoire de Pologne paciem tu za kad po 30 franków,

przypuciwszy podobn cen na kad mych dwustu, to

warto uronie 6,000. Spumy kiej si podoba na po-

ow. Na ostatek i rezerwa, o której zaraz powiem,

to zasobu nieruchomego cena do 10,000 dojdzie. Co

nam z tego, powiecie; potrzebowae, dla Ciebie ma
warto, dla nas ciar. To wielka prawda i rónie

w myli wayem, co z tem zrobi, jak da rad. Zda

mi si jednak, e zatrzyma numizmatyk i niektóre

dziea bdzie w Waszej myli, e nie bdziecie si kwapi

z obróceniem blach na stopion mied. Ale reszta, cho
mied cika a kalki lekkie, jednak wicj wace. Nieraz

mi przez myl przechodzi zaproponowa jakiej bibliotece

naszj, jakie we Francyi pozakadano, nabycie oddziau

geografii, to jest oryentalnych geografów z atlasami,

oraz kalk. Przy takiem odstpieniu wypadaoby mocno

cen zniy, niemylc odzyska tego, co si wydao, bo

biblioteki wspomnione nie maj dostatnich ni funduszów,

ni rodków. A choby znalaza która rodek nabycia,

staje na zawadzie niepewno ich bytu bez waciciela.

Zapóno si w tem nasi postrzegli, a dziwna, e w cigu

kilku zmian rzdowych zapewnienia ich losu dotd wy-

jedna nie zdoali.

Rezerw nazywam z handlu uchylone niektóre, mia-

Liaty J. Lelewela. Tom II. 28
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nowicie wasne dziea i publikaty po kilka egzemplarzy

przechowywane do szczliwszych czasów. Wielu nad-

skakiwao i nalegao, abym czyni dary bibliotekom na-

szym we Francyi tworzonym. Odpieraem te nalegania

widzc onych wte stanowiska, upewniajc, e o przy-

szych bibliotekach nie zapomn. A od lat kilku wy-

adowaem pak tak rezerw i zawiekowaem, nastpnie

do nij co przybyo, tak i jak miarkuj rezerwa wy-

nosi moe wartoci przeszo 2000 franków, zanotowa-

wszy, e jest powierzona dyspozycyi mj rodziny. Koz-

waajc jednak kopoty, jakie mógbym na rodzin i na

najlepsze jój chci cign, zamierzam rezerw t prze-

poowi, jedn poow zostawi rodzinie bez kondycyi,

a z drugiej poowy stanowczo i wyranie do przecho-

wania dla bibliotek kmjowych zapisz. A gdy si gówna
w Paryu biblioteka (jak jest nadzieja) ustali i dom

wasny mie bdzie, jj wtedy do przechowania przel

z wyran wol, aby nie dysponowali egzemplarzami a
w kraju.

Wanie gdy to krel, odbieram od Leonarda Chodki

list (u którego jest cokolwiek mego skadu), który w in-

nym rodzaju, w rkopismach mianowicie do dziejów na-

rodowych nagromadzi zapasy. Pisze mi: „Bd o wszy-

stko spokojny, strzeg starannie, i nic u mnie nie zginie.

Jaka jest Twoja myl? kto odziedziczy po Tobie? w czyje

to rce spadnie? ja tako bezdzietny, myl, aby moje

zbiory znalazy dobrego, a prawdziwego Polaka, coby je

nadal starannie przechowa. Jest kilku konkurentów,

ale nic jeszcze pewnego niema." On wida zamierza

zby, sprzeda.

em si o to troszczy, daem by przed laty do-

wody, gdym si powoywa na Drouarta i Van Rasbourga,

a wymaga od brata pisma, które z niechci niejak

wygotowa.

Có si od owego czasu stao? Drouart zmar,
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a Van Rasbourg upad. Ani poj jak si to stao, ale

zbankrutowa i ober sw straci. W mych oczach

przyszed do stutysicznej fortunki, a teraz pochylio si

szczcie, tak si zmienne losy tocz. Zostawi dwóch

dorostków i dwóch malców. Co za do wymuszonego

pisma brata, takowe okazao si niepotrzebne i zniszczone

zostao, jak tego dowodzi przy inwentarzu przesanym

biaa kartka ze skrawka pisma. Do jest pomiertnj

woli, czyli w testamencie owiadczenia i wymienienia

csób, którym si rzecz ruchoma poleca, aby urzd od-

wróci, od urzdu zabezpieczy si. A gdy si osoby

na wiecie zmieniaj, wymieniam tymczasem tu w Bru-

kseli adwokata Lublinera, fabrykanta fortepianów Ja-

strzbskiego, a gdyby byo potrzeba w Paryu Eustachego

Januszkiewicza, doktora Gazowskiego. Brukselscy mia-

nowicie handlowy dzia zo u panny Pilliet dla handlu,

a bd upowanieni da cokolwiek w komis Mucuar-
towi i Melinowi-Cans etc. Oni obowizani bd biblio-

tek, mied etc. w paki zamkn i obmyle skad, a
do dalszej sukcesorów dyspozycyi ... A oni wiedzie

bd, em rodzestwu duny od lat dwudziestu kilku,

e przeto dug si podwoi i takowego na mych rucho-

mociach szuka im naley ; a ktokolwiek z rodziny, sam
lub od niej kto poufnie upowaniony z inwentarzem, czyli

przesanym 1853 r. katalogiem pojawi si, temu zdadz
wszystko, temu si sprawi z drobiazgów niewspomnia-

nycL Toe odbywa podróe dalekie teraz nietrudno,

przelot atwy. Zwiedzi kraje obce, widzie co innego

nie bez poytku bywa. Kiedy mnie niebdzie, zmieni

si okolicznoci, znikn utrudzenia, a ten co si w podró
wybierze, trafi do kadego i spodziewam si wszdzie nie-

jedn bd u starych, bd u modszych yczliwo na-

potka. Dosy to tego na ten raz. W adunek wetknem
wiele dzie wasnych, jakich nie byo u Was, ale to nie

wszystko. Przejrzyjcie numer IX. katalogu, a co w nim

28*
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dostrzeecie, czego u Was niema, to wynotujcie i nade-

lijcie, moe wystarczy dla kompletowania zdoam. Ale
upaski powinien by Wam dostawi i egzemplarz Roz-

biorów dzie i Polski rednich wieków tomy cztery obie-

ca, a zdaje si nie macie.

Imbra (?) wcale si nie pokaza. Wspominacie w
pimie Waszem spustoszenia, jakie cholera wywara, dosy

nam byy znane.

Przedruk Dziejów polskich i Wykadu dziejów nie

dziwi mnie, szkoda tylko e psuj, a skoro psuj, trudno

si spodziewa, aby mieli do uczciwoci mie wzgld

dla odlegego zdziecy. Wy tem zaj si jak swoim

interesem nie moecie; mnie tam niema, z mój rki wy-

dawca Schletter jest zagranic, wic owi ydzi wszystko

mog.^) Procesa im wytoczy mog miejscowi zdziecy

i wydawcy od nich upowanieni, czyli z sukcesem? nie

jestem pewny, wiecie o tem lepij.

Cieszy mnie niezmiernie, e si instrument Jana

nieco zuyty do rozmiaru przyda i e rozmiar powiód

si. Okazuje to biego mierniczych. Nadmieniacie, e
Retków podrós, papiernia w co si zamienia, obieca-

licie kiedy stan Wasz skreli. Ja z moim lichym

szerokom si rozpisa. Wy aby swój da pozna, nie

potrzebujecie tak szeroko rozpisywa si, a najkrócj by

byo, gdyby przytem mierniczy na malek skal, choby

na wiartce lub pówiartce, choby od oka plan cay

nakrelili. Rozpatrujc si w nim, dostrzegbym co i jak

^) Ksigarz warszawski Orgelbrand wydal w roku 1853

bezprawnie i z krzywda autora Lelewela: „Dzieje Polski, które

stryj synowcom opowiedzia." Pomaga mu w tem bezprawnem

wydaniu Leon Rogalski. Tak samo bezprawnie przedrukowa

by Orgelbrand ju w r. 1850: „Wykad dziejów powszechnych."

Oba dziea Lelewela byy w przedrukach Orgelbranda pozmie-

niane i pofaszowane.
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dalece otworzyo si do uprawy. Bór pewnie zmala,

zwierzyna w nim wygina, szczebiotania ptastwa ubyo,

moe ju tak gucho jak w belgijskich pod lini sadzo-

nych i wymuskanych kniejach.

Przed dwiema laty by tu Kkowski budowniczy

w Radomiu, który si mia przenie ku Warszawie.

Upewniem go, e jeliby do Was zajrza, byby miym
gociem. Wymyli on szczególne budowanie bez drzewa

i bez belek z samych skadanych cegie, cz}']! kafli, które

od potrzeby zoysz, od potrzeby rozbierzesz i innym

uszykujesz sposobem. Cacko matematycznie obliczone.

Twierdzi, i w^ Sandomierskiem prób tego da i dom
naleycie stoi.

Rozpisawszy si tak szeroko, postrzegam, e za par
doi urodziny Hugona. Czue wspomnienie. List mój

pewnie dojdzie w dniu jego do granicy. Jeli za nie-

rycho mu przyjdzie do rodzinnego dosta si siedliska,

niechaj z niego od granicy powion yczenia starego, który

przed tyla laty ju maluczkiego Hugona, jako niemowl

na rkach swych trzyma i pieci, wprzód ni ojciec

ujrzy go zdoa.

Spodziewam si, e o weselu dowiem si w szcze-

góach, o obecnych na nim osobach, kto z domu matka

aska, i e cay opis o radoci mie bd. Kochany

Józef Nosarzewski czyby tem za wiej pamici nie

móg si zaj i podobne raemoire skreli.

Poszedem raz do kraju Flamandów czyli Flondrów,

a w jednem ich miasteczku pod Leodium, Liittich, Luick

czyli uckiem, zachodz do hotelu, aby noc przepdzi.

II n'y a pas de place pour vous, wykrzykuj; do

drugiego, ii n'ya pas de place pour vous, do trze-

ciego podobnie, w piciu hotelach jakie byy ta sama

odpowied. Có u licha pomylaem, to uczciwi ludzie,

nie zwodz, s szczerzy. Wracam do Bruxelli, id do

introligatora, bdzie na sobot owiadcza; czekam, mija
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sobót sze, siedem i niema. Id do drukarza, bdziesz

mia w przyszym tygodniu upewnia, czelcam, mijaj

miesice i niema. Panowie, mówi im, czemu mi nie

powiecie, ii n'y a pas de temps pour vous. Prze-

praszam za anegdot przygód moicli, a polecam si ro-

dzinie caj.

A w szczególnoci siostrom Maryi i Elizie serdeczny

ucisk, strzeliste i ogniste afekta. Tak si kochamy,

a tak rzadko... Nie wspominam o opatkacli, bo to

zbyt dawne rzeczy, toczy si ju wesoe aleluja. Ale

z póniejszj, ze wieszj ochoty niby to wiele a kuso.

Np. pisz : „aski jest to mody czowiek, przystojny, roz-

sdny, przyzwoity, rodzice posesionaci w okolicy Ko-
czewa, Ryk." Co do rozsdku i przyzwoitoci, zaspo-

kojony jestem, e rodziców ma, jestem tego zatem pewny,

ale jakem zacz nad posesionactwem rozmyla, zgubi-

em si. W okolicy Koczowa, posesionat Ryk? Nie,

bo te s Jana Jezierskiego. Czegó wic posesionat?

jaki? waciciel czy dzierawca wsi jakij ? to tamte

okolice z modocianych lat cokolwiek znam, to tu mamy
karty, mapy, na których takby si znalaza wie owa,

jak si znajduj Powitne, Retków, nie mówic o zam-

czysku Szydowa. Wiele te liczy rodzestwa? Prze-

praszam, e poczynam od wymówek, od przymówek, gdy
z mej strony cho rzadko, ale uciliwie pisz, choem
daleki pustelnik. ^)

Pod koniec roku przeszego, spotkao mnie jedyne

w cigu lat 20 szczcie. Bawia tu par miesicy Ada-

1) Kto jest aski? Z kim z rodziny Lelewelów si eni,

nie umiemy powiedzie. W tablicy genealogicznej rodziny Le-

lewelów, sporzdzonej przez Joachima w roku 1859 dla Karola

Sienkiewicza, a drukowanej w Uoczniku Towarzystwa history-

czno- l'terackiego w Paryu z lat 1870— 7iJ, niema adnego

askiesro.
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mowa uszczewska.') Nieoszacowana! niech j Bóg bo-

gosawi za jej serdeczno. Kiedym opóni widywanie

si, cigna do mego szynku na rozmówki. Przypo-

mnie wiele, objanie mnogo z ust jj otrzymaem.

Chciaem modego rozrodu spisa imiona, sama to spisa

obiecaa. Jako do tego nieprzyszo, ale zostay wspo-

mnienia w pamici przygód wielu i jj czuj uprzejmo-

ci. A czy kiedy babulka Wacawowa nie zechce si

podobnie rozerwa? Eugeniusz przelotem tylko zajrza,

nic dziwnego, w dniu zwiedza Bruxel miasto, wieczór

cay bez podziau mia rozrywk u Skrzyneckiego. Bawi

tu jeszcze Krzysztof Cieszkowski z ca rodzin. Na-

wiedzam czasami; radzi, ale wtedy tylko, kiedy mego

najcia doznaj; a cho emigranta wzili do syna na

tutejszy uniwersytet chodzcego, w me progi niezajrzeli,

u Skrzyneckiego bywaj. W tych dniach exkapitan wojsk

belgijskich Sobieski przyprowadzi na chwil przeje-

zdnego stryjecznego, syna Ignacego. Bya pora pomówi,

ale exkapitan tak si geografi zaj, e znika sposo-

bno dopytania si o okolicy, albo pokazania przeje-

zdnemu mych któw. Czowiek coraz wicj sam na wie-

cie. Wizyty podobne rzadkie, jak byskawica przemijaj.

Jeden doktor z Ukrainy dzie duej bawi i trzy-

godzinne kozetki prowadzi. Cudzoziemcy rzadsi, wielu

poumierao, innym przestaem by potrzebnym; naszych

duo ubyo. Sam siedz sobie i w palce chucham. Nicby

to nie byo, gdyby wzrok suy. W kwietnia niedziel,

w dzie patrona Joachima wyprawiem assemblee, ostatni

wieczór do Gendebiena, aby si ludziom pokaza. By
duo animowany, a wygraem w wiska franków dwa,

wygraem jak zawsze grajc w pliszki. Moja dobrze

1) Pani Adamowa uszczewska, z domu Skaryska. Ba-

bula — pani Wactawowa uszczewska. Eugeniusz — Deszert.
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znana Belgowa, którj niewiem nazwiska, wcale kontenta

bya z gry mojój. Ustroiem si jak z igy, dawno tak

niebyo. Wydobyem od 20 lat do rzadkiego uycia

galowego przechowywany garnitur, i odziawszy si nim

przewietrzyem go zupenie. A gdy od niejakiego czasu

Józine koszule w liczbie ubywaj, cho reparowane, po

raz pierwszy przywdziaem jedne z owych czterech, które

niewiem lat temu wiele z Drezna, czy z Szydowa na-

deszy. Gala tedy bya wielka, o którj Francuzy i Belgi

tam bdce niewiedziay, tylko ja sam. W par dni po

tej gali, nadesza wiosna ycia mego szedziesita ósma,

a razem dziwnie w nocy z gowy, nosa, przez gardo do

piersi galopujcy katar, który mnie powoduje do nad-

mienienia mych lekarskich postrzee, czyli dowiadcze,

które niech Hugo przy zdarzonj okazyi wypróbuje.

Skoro ból w nocy, czy rano schwyci gardo, zaraz trzeba

si wzi do pocierania lekkiego flanel lub suknem,

mianowicie z dou. Ból bdzie po kilku natarciach rozp-

dzony, reszta zego powoli si rozejdzie. Ciepy napój

lub pukanie nic nie warte, lepsza woda zimna. Ciepy napój

nic mi dobrego w takim razie nieprzynosi. Idc spa
wypijam szklank wody zimnj ocukrowanej z sokiem

porzyczkowym, a ta czsto obfite poty jedna. Wreszcie

dopóki afektowane gardo, lub piersi, ponawiam rozcie-

ranie, które i odchrzknienie i odkalsznienie uatwia,

kiedy do takowych przyjdzie. Od wielu lat szyji nie

otulam ani w zimie, i z tern jest mi lepij. Niejeden

posucha mj rady i dzikowa mi za to, bo si pozby

zapale gardlanych, jakie go nawiedzay. Druga rada

niewczesna na tea rok, bo zima mija, jest na odnawia-

jce si odmraanie nóg. Kiedy si takowe jakiej zimy

odnowi i dokucza swdzeniem i pieczeniem, idc spa
zmy dobrze rozpalon nog wod wcale zimn, otrzy

i pój spa. Ponowi to trzy, cztery dni nastpne, a ze
niebawem zmaeje i ustanie. Za t rad s mi niejedni
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obowizani. Kondycja jednalc, aby nóg na piecu nie

ka, z zibnienia ogniem nieogrzewa, bo kto tak robi

szuka guzów, na które leków niema. Na odmrozki rk
te rodki mi nie skutkoway, zapewne dla tego, e rce

F wystawione na niedogodnoci. Nie dowiadczaem

tego, dopiero od lat trzech. Niech ciocia to Hugonkowi

do ucha szepnie i uciska, ucauje go odemnie.

Przed dwiema laty Radzki, proboszcz z Czacza w Po-

znaskiem, przysa mi brzozow tabakierk, licznie wy-

ciskan, jakby wiedzia, e przed wielu laty w Paryu

brzozowe tabakierki pod mym nazwiskiem pomylny odbyt

miay. Tabakiera jego liczy si do precyozów zdobi-

cych póeczki nad kominem. Obok niej stoi krzyak

Helenki, siaday w niej nieraz preuvy map; teraz czeka

na niektóre kalki do zwoju przeznaczone. Czyli czape-

czka Wislawki podobnego szczcia u Felixa doznaje?

wtpi. Musia j znosi na swej gówce, albo j gdzie

zatraci. Jeli j ma, naleao mu si ni na weselu

przystroi. Dobrze zrobi, e si oeni omieli.^) Za-

wszem powtarza, e wyborny z niego m bdzie. Gdy-

by by w Bruxelli duej pobawi, kto wie coby byo,

jakby si by z tut(\jsz swatk pozna. W tych czasach

wyswataa Michaa Dembiskiego, dobrze z wypraw Mi-

chaowi uszczewskiemu znanego. Cigna go do pie-

ninj niebardzo letnij wdówki. Wymówi si, e pie-

nina, wola nadobn modocian sierotk.

August pewnie wypróbuje w adunku wyprawion

muzyk i powie Wam o jj wartoci. Chciaem dla Ta-

deusza o tutecznem rolnictwie rozprawia, bo Jest o czem.

Widywao si Morawców, Serbów, Niemców i Francu-

zów i swoich, bd Litwinów, lub Koroniarzów tuteczne

rolnictwo ogldajcych. I Belgowie, same Flondry i Wal-

1) Helenka i Wi^tawka, córki Prota. — Feliks lski
powi'óci w r. 1851 do kx"aju i tam niebawem oeni si.
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lony dosy si z niemi popisywali. Ale o tem zbyt dugo
przyszoby wesoo rozpisywa si. Moe kiedy, ale nie

dzi pióro do tego posuy. Tskno mi, em si Sobie-

skiego nierozpyta, moe byby mi powiada o Nosa-

rzewskich, o Glinkach, a przynajmniej o Kamiskich

i córkach ich. Jeruzalem jest wida niezdobyte miasto,

a jeden ksigarz warszawski powiada mi, e si tak

ochota czytania wzmoga, e byle czego tysicami dru-

kuj. Kochany Jan Majewski czy te mnie wspomina,

czy mi w swem sercu chowa, tak jak ja go mojem

miuj.
Czaplicki, tu przebywajcy kuzyn Felixa, który si

z dostatni, a nadobn ydówk Holenderk oeni, szam-

panem Montebello handlowa, mia fabryk koronek,

z której ksitom niemieckim koronek dostarcza, nic

mu niebrakowao. Po jednym lusztyku dosta zapale-

nia mózgu i zwaryowa bez nadziei. Podobnie przed

laty pókownik Rostakowski z zapalenia mózgu dosta

by pomieszania i po roku saboci umar. Bdziesz

przed innymi siostro papierki te trzyma w rku, wspo-

mnij o bracie i przeka wspomnienie rodzinie caj.

Kocz w dzie Wielkanocny 1853 r.

LIST CXLIII.

Joachim do Maryi.

10 Czerwca 1853.

Od kilku dni otrzymaem z Bern not o Janie.

Wiernie j przepisaem i wyprawiam. Ber opóni tak

niezmiernie, bo by w kopotach, w skutek których zatru-

dnienia jego przeniosy si do Porentrui. Wnet po wy-

prawieniu do Was dugiego pisania i adunku, pisaem
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do Nakwaskiego i Stryjeskiego, dotd od nich niemam

nic; w skutek jednak tego do nich zgoszenia nastpi
musiao Bera zgoszenie si. W nocie swj wynurzy

Ber swe zdanie, które w niektórych razach stosownie

do tego, jakemy Jana znaH, cokolwiek modyfikowa

wypada. Wspomina o prdkiem decydowaniu si, cho
patrza na dugie wahanie si w kadym razie, cho
wiemy, e by pater difficultatum. I tak go zwali kole-

dzy w radach gospodarczych niebiorc mu tego za ze.

Bo wiedzieli, e stawia, wyszukiwa czsto trudnoci

i naleycie rzecz rozwaa , nim si zdecydowa ; a nie

rychlej bra prdkie rezolucye a rzecz rozpocz, w czy-

nie samym nie ociga si. Sdz , e to moje objanie-

nie za suszne uznacie.

Juto nie may czas upyn, jak adunek poszed.

Sdz, e musia niedopiero przeznaczenia swego szcz-

liwie doj, a Wy mi w tej mierze nieraczycie upe-

wnieniem jakiem zaspokoi. Pewnie wesela, lubowiny

zajmuj Was; bo niechc przypuszcza, aby jakie przy-

gody, choroby, lub katastrofy milczenia byy powodem.

W poprzednich miesicach wypoczywaem sobie, kalki

me ponalepiaem i tekturk piknie pookadaem. I m a-

gines mundi in 4to, Carte venitienne in4to,

Andre Benincasa mae folio, cartes et glo-
bes allemands mniejsze folio, mlanges de la

renaissance bdzie mniejsze folio, prócz tego pu-

zderko czyli teka Edrisego caego, a morze ródziemne
malowane tego Edrisego przygotowane do pótna. Cien-

kie to s Yolumina, podobay si niejednemu ju ogl-
dajcemu. W Londynie w dzienniku towarzystwa geo-

graficznego ukaza si obszerny artyku o mej G e o g r.

du moyeu age. W Paryu akademik Quatremain

lczy nad szerok jej analiz.

Gówne procentowe na druk zacignione dugi 800

franków w Bruxeili, 1000 fr. w Paryu opaciem. Na
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mniejsze nienaglce jest cokolwiek w niewypaconych

po ksigarniach i nabywcach zalegociach , albo z któ-

rymi rachunki niepokoczone. Da Bóg e z pocztkiem

roku przyszego wszystko opac.

Gospodarza znowu zmieniem. Ani mi zapytano.

Zmówili si Orban z wacicielem domu, i przekazali

mi niewiem jak zowicemu si golarzowi, dotd kawa-

lerowi, który 15 t. m. eni si. Jejmo wymoczek y-
wy, przed kilku dniami zaprezentowaa si mnie. Prze-

strzegam odwiedzajcych mnie, aby ostronie wchodzili

i unikali przyjjadku, iby golarza nie wzia ochota ogo-

li im czupryny, bo na to bierze brevet d'invention.

Serdeczne uciski.

LIST CXL1V.

Joachim do iMaryi.

24 Grudnia 1853.

!{ c h a n a siostro!

Na krótki list krótka odpowied, poco duo gaw-
dzi, kiedy tego nielubicie.

Dagerotypy nadeszy. To czworo, a pity? a Ewcia?

zawiesiem je, pierwszy co je spostrzeg jewrej z Fran-

ciszkaskij ulicy, tutejszy adwokat Lubliner admirowa

wdziki panien, a ustawicznie powtarza, e August do

ranie podobny, a Tadeusz brata Jana przypomina mu.

Podobiestwo Augusta stwierdzone jest zdaniem wielu.

Tadeusz nadto w tcz siedzi eby o rzeczywistej fizyo-

gnomii rzec.

Dagerotypowy rysunek wdzików odda niemoe, bo

oko ludzkie yjc natur inaczj widzi.
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Dzi dzie czwarty jak panna Górska nadesaa mi

futro. Cocie zrobili ! ciko mig to zafrasowao, przyj-

em z aosn wdzicznoci. Gdzie si z tem poka?
co powiem? czy em na licytacyi jak star ksig za-

kupi ? czy na tandecie ? co powiem ? eni dosta od

Czy pójd w tem gdzieby w przedpokoju lub w sieni

przepado? Czy pójd wieci niem w gorcj ka-

wiarni lub estaminecie? Sowem kry si z tem

przyzwoita.

Nazajutrz po odebraniu futra chciaa Drouartowa

w dzie urodzin swych mi widzie u siebie wieczór.

Pociemku tedy przekradem si do nij przez ulice

w futrze, wielce si jej podobao, dwa razy przymie-

rzaa i przywdziewaa Suy mi tedy do siedzenia

w wieczór, czyli w nocy, w do zimnej izbie mj w go-

dzinach, w których ledwie kiedy kto zajrzy. Ale na

to miaem baranki Jana, wprawdzie niedogodne ale kark

pokrywajce. Teraz z dwojgiem ko])Ot, gdzie na lato

schowa. Niepospolitego figlacie mi wypatali. Bóg
zapa.

Niezbyt dawno dolegliw strat miaem. Zpode-

drzwi jednego ranka uniesiono, skradziono mi wieo
przyszyte boty i cliolewy juchtowe. Po 22 leciech

!

taka strata!

I^iedy u Elizy termometrem zdrowia jest humor

wesoy, to i dobrze; zawsze zdrowo si wydam, bo do

niej w zym humorze zgasza si niebd, zawsze we-

soo. Nasadza tedy Bretona niepodobna, bo pospny

zwykle; Wallon, to co innego, rany, skoczny, krzykli-

wy, rozgosz midzy nimi , e jest zote runo do por-

wania, moe który wypraw podejmie.

List siostry zda si by powodowany nieco moe
interesem Jastrzbskich, wic o tem pisz.

Braterskie wzajemne nieporozumieoia si datuj

od bardzo dawna, byy mi nieco wiadome. Po otrzy-
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manili listu Felix mi one przypomnia, bo korespon-

dency bratersk dochowuje, a tam dosy jest drobia-

zgów i oblicze. Przypisywa straty matce niemona,

umiaa utrzyma, co byo pod jej zarzdem. Z owych

listów wida, e straty i zawikania nastay po jj

zgonie, w co wchodzi brat trzeci, a pomimo obli-

czonych strat, brat przyrzeka czstk ocalon Feliksowi

przysa. Znane mi to byo, a dochowany list przypo-

mina. Feliks w opakanem znajdowa si pooeniu,

nadziej pokrzepiany, w kocu zawiedziony nic nie do-

sta. Po co byo uwodzi i obiecywa. Pokrzepiwszy

si swym trudem Felix mniema , e opónienie tylko

zaszo i wzywa aby mu obiecane nadesa, bo dobrze

ulokuje i w swoim czasie dla swych dzieci znajdzie.

A na takie wezwanie: puf! bo Felix bogaty. A Felix

znowu myli: z Leslówn si oeni, to on bogaty,

a gdzie moje podzia. Owó dwóch bogaczów, co si

tryxaj. Rozpatrzymy te bogactwa. Leslówn posa-

na , lecz niewiadomo nam, czy ów posag do dyspozycyi

wspólnj; a niemusi dopisywa, kiedy braciszek tam oe-
niwszy si suby si trzyma. Co zrobi z Felixa sum,
która bya, a którj niema; braciszek tego niemówi,

tylko pacze. To jeden. Drugi Szczsny Felix wylaz

z bosin, czyli z dziurawych chodaków trudem, przemy-

sem uczciwym i kredytem. Golcowi poyczono, to 4000,

to 6, to 12 tysicy franków, on pracowa, wypracowanie

doskonali. Antrepryz rozprzestrzenia kredytem. An-

trepryza jedynie kredytem utrzymywana jest dostatkiem

niej zera.

Felix si eni z fortun. Nieprzecz, móg wówczas

i powinien by dugi spdzi, nieuczyni tego, plta si
w rachunkach z innymi, i co zaszo, co zupenym upad-

kiem i ruin zagrozio, gdyby zacna ona swój fortuny

nienarazia. Fabryka jednak sza i rozwijaa si, wzi-
toci nabywaa, ale razem coraz wikszych wymagaa
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nakadów. Zaja si ni ona i fabryk sw mocno

uszczerbion fortun wspiera i wietnie utrzymuje. Felix

niema nic, tylko zdolno osobistego przemysu, z du-
gów nie otrzsn si dotd. Spodziewa si naley, e
wdanie si jego ony postawi go na nogach, ale dzi

koo niego chudo, chocia fabryka utrzymywana wietnie.

Na magazyn trzeba byo cay duy dom przynaj.

25 Grudnia. Zachodziem dzi do Felixa, nicwró-

ci z Londynu, dokd nagle pospieszy z powodu upadku

interesów jednego z naszych, Dunina na 750,000 fr. wy-

noszcych, którego w upadek jeden z Anglików poci-

gn. Felix na tem zapewne do 5000 fr. straci. A w tyci

dniach exkapitan Michaowski wzi u niego fortepian,

a wczora nadeszy dania dwóch do Jermoliców na Wo-

yniu.

le si midzy braci stao, mojem zdaniem naj-

lepij by byo, gdyby brat niepaka, niebaga, ale do

Felixa napisa, przypomniawszy sobie co dawniej pisy-

wa, i skreli mu szczerze i w szczegóach swoje i ro-

dziny swej pooenie, tak z przeszego maestwa, jak

z obecnego, ale szczerze bez zmylenia. W tem poka-

zaoby si, co si stao z sum obiecan, jak sobie i dla

czego j przyswoi, jak j zwichrzy czy straci, i czy

jest w stanie zadosy uczyni.

Mimo strat Felixa antrepryza idzie pomylnie i pe-

wnie wyrozumiaym si stanie. O bogactwach z obu

stron niema co myle i w siebie wmawia, bo Felix cho
grubym groszem robi, moe by, e jest tak bogaty jak

ja. Moe by, e si dorobi czego, mona spodziewa

si e co po nim pozostanie ; ale nie z tego powodu,

tylko z braterskiego ycz, aby dobre porozumienie

odyo.
Dzi raniutko szedem do kocioa i strzegem si

wzi futra, aby pobonym ludziom niesprawi roztar-

gnienia, bo by poow kocioa zamiast na otarz
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pogldao na mnie, i w duchu powtarzao sobie: a to co?

do czego mu przyszo, to nie art. Wracajc od Drouar-

towej okoo 9j w wieczór w futrze, wstpiem do sklepu

kiebanilva kupi sobie na zwyke poywienie fiikadele,

a tu nigdy niedowiadczone grzecznoci. Ledwiera za-

paci kiebanik i kiebanica w grzecznoci, odprowa-

dzaj, mi do drzwi, otwieraj, pozdrawiaj, zamykaj

sami, a to dla futra, bo przez mnogie lata poprzednie

nigdy si na to niezdobyli

Nim zapóno nadejdzie opatek nowy, wkadam tu

kruszyny dawnego.

Jako w tym roku nikt nie zajrza, dzi tylko ku

wieczorowi nadesza pani Heltman z domu Dmocho-

wska, uwiadamiajc e Angielka panna Marya Bork

spodziewa si odemnie kolendy. Ponios z wiadomoci,

e maluczko a exgenera rosyjski Belg Rothier, 81szy

rok ycia liczcy, eni si z pann 42 lat majc.
Dzi Drouartowj adres jest Me Drouart Doyen

negotiant rue pepiniere 7 Bruxelles.

Ale, ale, Tomasz podróow^a i mie odwiedziny mia-

em, z odwiedzinami za miasto biegaem serdecznego

doznajc przyjcia, sama wybiegaa po ciasteczka.

Przemija to wszystko jak sen.

Czue ucinienie.

Lelewel.

LIST CXLV.

Joaehiim do Maryi.

20 Grudnia 1854.

Rodzestwu i rodzinie czue ucinienia.

Dziki za opatek, cho w tak drobnym i pokruszo-

nym uamku, e trudno si nim dzieli.
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Wanie pragnem si do Was zgosi i ocigaem
si jak niepewnoci, jakiem przeczuciem wiedziony,

e doktor sta si dla zdrowia naszego nieuytecznym.

A to rok mija i adnj wieej wiadomoci. By N. W.,

o dawnych tylko nadmienia spotkaniach. Ufaem je-

dnak, e yjecie. Zdaje si, e sobie jakie ryche

spotkanie si obiecujemy. Oh! nic z tego, nic, nic

by niemoe, chyba e si ludzkie spkaj rachuby.

Koczy si rok dla przyszego nic dobrego niewrócy.

Cieszy mi, e mimo niedoli powszechnj powodzi si

Wam w domu.

Do dzierawy wielkij nieprzyszo, moe przyjdzie

przesta na maym wasnym nabytku, to lepsze od dzie-

rawy.

Wesoo tedy bdzie w miesicu Lutym, szcz
Boe. Nosarzewscy niepotrzebnie si martwi, kopoc,
to pospolicie szkodzi, ycz im spokojnie i pogodnie

przeciwnoci znosi, tylko aby si niezaniedbywa.

Ewcia niech niezapomni na weselu poskoczy do

Wisawy by ucisn, a jakby od przypadku udepta,

mówi o to bardzo skuteczne dla znalezienia przyszo-

ci. Mam nadziej, e bd mia niezwocznie caj ce-

remonii opis, prosz wymieni wiadków obecnych etc,

wiele drobiu, jaj, fasek masa, wiele beczek wgrzyna

pknie.

Baronówna belgijska, dzi maonka jednego z knia-

ziów naszych, odwiedzajc mi niedawno, w izdebce mj
komplementowaa mi powtarzajc, e pewna jest, e ja

musz by bardzo szczliwy, bom na wiecie uyteczny,

a powszechnie jak widzi powaany. Za ten komplement

w tych dniach biegaem do niej opowiedzie trudy Hu-

gona i obojemy powtórzyli, zacny i szczliwy, bo czo-

wiek wtedy jest szczliwy, kiedy poyteczny i duigim

potrzebny.

Listy J. Lelewela. Tom II. 29
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Tomasz jak tu by z umiechem o owj fortunce

wspomina: nalegano, mówi, abym kupi i kupiem,

a niewiem jak si stao, e uroso. Stanli w karczmie

za miastem, i nalegali na mnie, abym wieczorem odwie-

dzi, pocignem tedy do nich, byli radzi i uprzejmi, sa-

ma biegaa po ciasteczka do sklepu, nie spuszczajc si

na sub kabareciarsk, wida byo w podrónych sta-

ranno, oszczdno. Chwalebne to byo. Dopytywaem
go o Floryana i dzieci jego, a nie umia mi objani.

O bardzo dawnem tylko widzeniu si napomyka.

Teraz o Felixie S. Kiedy go dotd u Was niema,

to moe ju marnie gdzie zgin, bo prawdziwie marny

go koniec czeka. Kiedycie przed rokiem o nim nad-

mienili, awantur przewidywaem. Dugo adnej o nim

niebyo poszlaki. Tego roku pod koniec lata Daszkie-

wicz z Bruxelli znajdujc si w domu szulerskim v\idzia

gracza, który dziwi wszystkich okazujc nieumiejtno

gry, ale doznawa pomylnego losu i zgarnia ustawicznie

wygran do kieszonek.

Przemawiano do niego rónemi jzykami, nic nieod-

powiada, tylko wygrywa, tak i w par godzin okoo

30,000 fr. wygra. Byo to rano, podjadszy podchmie-

li sobie. Gdy go Daszkiewicz na dworze zoczywszy

koo niego przechodzc po francuzku pozdrowi i win-

szujc szczcia potem min, usysza wymienione swe

imi: Daszkiewicz. Zwraca tedy i po polsku mu
mówi, e tak wymówi nazwisko, e w nim niezawodnie

Polaka widzi. Nieprzeczy. Pyta Daszkiewicz, z kim mówi.

On odpiera, i niema potrzeba mówi o tem. Wola

paska odpar Daszkiewicz, ale ktokolwiek jeste chcij

od ziomka dobr rad przyj; wygrae pikn sum,
zaprzesta na nij, bo moesz straci, przegra. Rady

niepotrzebuj. Ku wieczorowi wytrzewia i dalj do

gry wieczornj; przegrywa i wszystko przegra, tak e
ledwie mu jakie odzienie zostao. Szuka tedy nazajutrz
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Daszkiewicza: ratuj bo sobie ycie odejm. Któ pan?

A ja Felix S., widywae mi w Bruxelli, wróciem do

liraju, oeniem si, a znalazszy sum co ona na l\u-

pno wioski odoya, z ni si puciem przebywszy gra-

nic piechoto, a wczoraj ot wszystko przepado, niemara

co je. Niechciae si mi przypomnie, ni da pozna
w szczciu, dzi pi zycliodzisz w niedoli, nie dla tego

odmawiam swj pomocy, ale dla tego e co by do rki
wzi, z tem by poszed gra. Ot tu jedz co chcesz,

zamówi jedzenie i zapac, a postaram si u dyrektora

gry, e jak to czsto jest zwyczaj, dostaniesz na drog
by wraca. Jako otrzyma fr. 500. Zwykle dyrektor

stra szulerni ostrzega, aby takiego nicpuszczaa, w roz-

targnieniu zapomnia t ra uprzedzi i F. S. z temi

500 fr. wcisn si do szulerni i przegra je. Nowy la-

ment, ponowione starania Daszkiewicza wyjednay mu
drugie 500 fr. , ale t ra dyrektor poleci go andar-

mom, którzy do najbliszej granicy odprowadzili. Co si

potem z nim stao moe si z czasem odkryje.

Siostry E. M. M. M. wybieray si moj kupcow
odwiedzi tu w Bruxeli, a ona ich si niedoczekaa.

Po dugiej i dolegliwej kilkomiesicznj chorobie

Doyen Drouartowa na dniu 9 Listopada biecego roku

umara. Dogorywanie byo dugie, wili zgonu zabie-

gem do nij jeszcze, ju mow bya zamkna, gestami

tylko mona byo wyrozumie, e poznaa, e to jj byo
mio, we trzydzieci kilka godzin potem skonaa o pi-

tej pod wieczór. Obecna przy zgonie siostra panna Do-

yen Maxymilianna, starsza i dostatniejsza, ciekawa bya
testamentu. Tego wic wieczora notaryusz otworzy go,

a w nim nieboszczka krótko owiadcza, e nieruchomo-

ci i ruchomoci wszystkie przeznacza na ufundowanie

domu instrukcyi dla sierot komuny czyli wioski, zastrzega

tylko une rent \iagere a Mr, J. L. 600 fr. rocznie, a
do jego zgonu. Zapalona trudno wypowiedzianym gnie-

29*
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wem niezwocznie odjechaa panna Doyen, a na pogrzeb

ani bracia niezjechali. Nazajutrz rano przyszed do mnie

siostrzeniec jj ma przy zgonie bdcy i opowiada mi

rzecz o testamencie z dezaprobacy, e nieboszczka za-

zapomniaa e ma biednych ciotecznych, wujecznych. Ja

mu na to: e jeli stryjenka jego ten akt pikny zaoe-
nia domu instrukcyi dla sierot uczynia, to w myl jego

stryja, czynic zado woli jego etc. etc, a co do mnie

i 600 fr. , moe by pewny e ich niewezm. Wiem od

kuzynki nieboszczki, od pani Hart, e ma mnog liczb

kollateralnych, midzy którymi s niektórzy w niedosta-

tku, na ich rzecz owe 600 zatrzymuj, bd tem dyspo-

nowa bracia nieboszczki panowie Doyen. e za ycia

stryjestwa zdarzao mi si poycza razy kilka i zawsze

oddaem rycho, ksigi handlowe mog to okaza, a gdy

z ostatnij najwikszj poyczki zostaj duny 400 fr.,

takowe z procentem za dni kilka wypac. Jako wy-

paciem dni temu kilka i mój oblig odebraem.

Matka tego modzieniaszka i ciotka jego, siostry nie-

boszczyka Drouarta, zawsze wieniaczki, odwiedzaj mi,

a z braci samj Edward Doyen, obywatel uczciwy, w swej

komunie czyli miasteczku wzity i szanowany, odwiedza

mi. Wiedz oni dobrze, em przyjani nienaduy.

Dwadziecia z okadem lat rosa a nie malaa ich uprzej-

mo, czsto zniewolony byem wawo j odpiera, mia-

nowicie gdy w mem nieraz trudnem pooeniu z pomoc
nadbiega chcieli.

Wszystko zwykle si koczyo pómiskiem, skrajk

chleba, a z mej strony co byo do myli, to cukierki

kiedy robotnice mieli, to buteleczk wina, vin d'hon-

n e u r jak zwali, i na jedno wesele na wie wioza par
butelek szampana, gdzie z hukiem spijano, jako odemnie

pochodzce. Par razy obdarzya mi wenianemi szkar-

petkami lub poczochami swojj roboty. Tak schodziy

lata midzy nami. Od zgonu ma uprzejmoci staway
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si natrtniejsze, bochenek chleba swojego pieczywa co

tydzie regularnie dosyaa, a znalazszy od roku bie-

gusa suc ledwie nie co dzie co z kuchni swj przy-

syaa. Trudno byo sprzecza si, czekaem a si znuy.

Tymczasem zdarzya si w nij skonno do pomocy

niektórym z naszych, mio mi to byo i nieco zach-

caem. Ale ona i na mnie nastawa pocza, tak i
po dugich targach, po dwudziestoletnij znajomoci

przyjem sze koszul z warunkiem aby niebyy wy-

kwintne; s, jeszczem ich nieuy.

Na ou choroby dowiedzawszy si, e mi zegarek

ukradziono, a em si ociga z nabytkiem nowego,

kupia mi wedle swego gustu zegarek za 10 fr. Gdyby

bya zdrowa bybym je zwróci. A na tydzie przed

zgonem przysaa mi kamizelk wbrew zakazowi memu;

wreszcie wiedz czem obdarzya mnie, to najd w kupie-

ckiej ksidze, czem ja z mj strony, tego tam niema.

O! niecnota ten co mi zegarek porwa! zegarek co

mi lat 50 suy od 1804 do 1854, a swój tak mi za

me dobre zapaci, a inny w tyme roku z pode-

drzwi porwa mi nowo narzdzone buty, oraz szacowne

cholewy bo byy juchtowe. otr podstarzay, kilkadzie-

sit lat tu uczciwie przepdzi jako pantoflarz; straci-

wszy on na otra na staro wyszed, uczepi si chwi-

lowo mnie aby t niecnot wyrzdzi.

Wracajc do wspomnienia o zgonie Drouartowj ba-

czy trzeba, e adres nam przepada. Jeelibycie mi je-

szcze co pod jej imieniem adresowali to bez wtpienia

by przepado, najlepiój tymczasem adresujcie a Mes-
dames Pilliet libraires a Bruxelle rue de la

montagne 29, i pod tym nowym adresem (który wre-

szcie macie na mych ksikach drukowanych) wiadomo-

ci jak najrychlej oczekuj, ju to dla tego aby si upe-

wni e list doszed, ju dla tego abym wiedzia, czy
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pod danym mi Cornitiusa adresem mona wyprawi a-

dunek z ksikami. Czekam na wiadomo.

Przed dwiema laty z powodu mj geograficznej an-

trepryzy, zaduyem si na przeszo 3000 fr. , a do dzi

spacone wszystko, niewinienera nic. Ale ten rok 1854

bieg niesychanie trudno i przestrasza, tak i wydatki

me opdzaem powierzonym groszem upaskiego, na

jego wydatki przeznaczonym. Ostatnie dwa miesice na-

gle i niespodzianie mi podratoway. Kto w ksigarni

Królikowskiego Karola wzi mego towaru za okoo 500

fr. , z czego Królikowski mi nadesa 400, wnet z Ame-

ryki nadeszo 135 jeszcze w marcu przesanyci na za-

kupienie kilku egzemplarzy. Ksigarz berliski Behr

umizgn si do mnie i porednik nasz sprzeda mu na

lat om wydanie czyli przedrukowanie Dziejów staroy-

tnych za sum 1000 fr. wypacon niezwocznie. Wida
e niemieccy wydawcy dobrze tusz o sprawie naszj,

a me dawne ramoty jakij wzitoci nabyy, bo tego

czasu przysza z Poznania wiadomo, e tomy Iszy i 2gi

Polski rednich wieków wyczerpnite. upaski do nie-

zwocznego zabierajc si przedruku nadesa za pierwszy

200 fr., tyle bdzie i za drugi. Sowem podreperoway

si me interesa i potnie na nogaci stany, bo jeszcze

mam upaskiemu dostarczy, co mi przynajmniej 800

fr. przyniesie. Ale to w roku przyszym. Tymczasem

o 5tym tomie delageogr. du moyen age marz,

co bdzie nie ryzyko, ale nieco na przepade grosza wy-

rzucenie. Ale jake niepodj tego dodatkowego tomu,

gdy po wieloletniem staraniu, wydobyem z Eskurialu

Araba Albateniego. Nasi Eskurial odwiedzajcy obie-

tnicami zawodzili, jezuici tutejsi obiecali, potem wymó-

wili si ; drog ydowsk i ocigaem si, nie bez przy-

czyny z obawy wydatku. W niewiadomoci pooenia bi-

blioteki eskurialskij pisaem do orientalisty i bibliote-

karza Gang aj osa, nieodpisa. Przez ambasad sask
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w Madrycie dowiedziaem si, e mnichy eskurialskie za

kopi daj fr. 200, co mi si za drogo wydawao, gdy

dwa razy wiksz kopi z Leydy miaem za fr. 30,

a trudniejsz bez koca, nareszcie podchwyciem Fran-

cuzika u podnóa pyrenejskiego, e za jego poredni-

ctwem kalk otrzymaem. Bibliotekarz madrycki Ber-

mudaz de Sottomajor uzyska w ministeryum po-

zwolenie wzicia od mnichów eskurialskich rkopismu do

Madrytu, sam om wiartek przekalkowa i da mi w rce
niespodzianie wany materya, który si wyrozumiao.

Zubelewicz o mem zdrowiu Was upewni, to i do-

brze. Niewidzielimy si, syszaem e by w Bruxelli

cierpicy, niedomagajcy. Jeli mi widzia to chyba

przez lunet lub teleskop. Co mi o jego zdrowiu po-

wiadano, to moje krzepciejsze, cho kawcz, ale wzrok

od trzech lat zamany niepolepsza si. Lat 70 doga-

niajc niemona si spodziewa polepszenia jakiego.

Na licie blach, jakie si u was znajduj, niedostaje

kilku, a najgorzej e niewidz duej lOciu upynionych

wieków, czyli potoku chronologicznego. Jehby si zna-

laza chciejcie niezwocznie upaskiemu do Poznania

przesa. A jeli macie egzemplarze odcisku, postaraj-

cie si cho jeden lub par mnie tu dostawi, bo wcale

niemam. To to jako druk i sztych moe pój pod opa-

sk pocztow z Prus pod adresem Pilliet.

e Wam tak wiele rzeczy niedostaje, które mia
upaski dostawi, niepojt jest dla mnie, on jest bar-

dzo yczliwy i zemn tu akuratny. Po razy kilka upo-

minaem si o dostaw, nadmieni o trudnociach, ale

upewnia e dostawi, e da dyspozycy, przestaem na-

lega, i ztd bym przesa co mog, skorobym otrzyma

wiadomo, e pod adresem Cornitiusa wyprawi" mona,

czekam na takow.

A jak tam oczynszowanie poszo, czy przyszo do

skutku.
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Braci Jastrzbskich rzecz trudno stoi. Przy mnie

pani Felixowa par razy rzucia pytanie mowi swemu,

a co, czy brat twój nadesa ci co grosza? Feliks za-

wzitoci, niechci do brata nie chowa, ale zawiedziony

w swym czasie suszny ma al, a tyle jest w sytuacyi

swój onie obowizany, e niemoe i w kontr.

Zamykam to pismo me w dzie Boego narodzenia

i szl Wam me szczere uczucia.

Lelewel.

LIST CXLVL

Joaeiim do Maryi.

15 Stycznia 1855.

Na wili opatek nie nadszed, do trzech królów

nie nadszed i dotd ani sowa. Siostra oczywicie po-

gniewaa si zato e niebyo odpisu. A gdyby odpis

jaki przepad, i tym sposobem go niebyo, byby to

powód gniewu?

Otrzymawszy pene strapienia wyrazy, które mi wiele

rzeczy wyeksplikoway, chciaem tym odpisem pocieszy,

radzi aby mnij by czu, nie zwaa, zapomnie.

A gdy mi pióro z rki wypadao, albo go znale nie-

mógem, przewloko si, zapominao, zaniedbywao, a

potem przychodzio na myl, czy adres jest? A moe
urzdnik z urzdu ustpi, moe awansowa i czy ni-

niejszy otrzyma? Bardzom niepewny, a jeli gniew nie-

ugaszony milczenie przewlecze, to wiedzie niebd, co

si z niniejszym stanie. ^

Widziaem t Kisiela ssiada, spodziewaem si, e
on wróciwszy obudzi ochot zgoszenia si, upewnienia
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o adresie. Spodziewaem si nieco, e siostry wyskocz

przy atwoci przejadek, jaka si w roku przeszym

nadarzya, mówi nieco, bo wiem e do skoku nieskore.

Rodz si tu nasi. Pod koniec roku przeszego

byem wezwany do trzymania do chrztu z p. Biernack

pierworodnego Bertier, barona de TEmpire, zrodzonego

z Polaka i Polki; a temi dniami na nowo wezwany zo-

staem trzyma do chrztu z pani Guzowsk, Polk
z Kurlandyi, syna 5 Wychowskiego, urodzonego z Fla-

mandki, która przewietrzywszy si w latach 1840—1852

po rónych stronach dawnj Polski, poduczya si po

polsku i dzieci znaj swój jzyk. Pierwszemu dano imi
Witold, drugiemu Bolesaw, z dodaniem dla obu mego.

Tak tedy mam tu picioro, co na mych rkach byli.

Witold Kaussowski, co dzi wiatry goni po Ameryce;

Maryanna Friedlander, ydówka córka, wnuczka ydówki

krakowianki; Stanisaw Tyszkiewicz i wspomnione dwoje.

A do tego doliczy mona szóste Woyniaka Pauszy, co

rezydowa przez jaki czas w Szydowie blizko Prasnysza,

ale to byo w drugiój parze, wic tego nielicz.

Co do wiadkowania na lubowinach, niewiem czy

si z przypomnienia dolicz: Kaussowski lub anglika-

ski; Godebski exkapitan syn pókownika; Kaliski ka-

pitan szewc zmary w Kalifornii, którego jejmo dla

ekonomiki wcale powan z ratusza do kocioa przez

cae miasto prowadziem; Puchalski Podlasiak, porzucia

go ona z Luxemburga; Rozwadowski, którego córk
umiecilimy u pastwa Skibickich, gdzie tam pod War-

szaw; Koszutski profesor w Douai polubiony z vi-

comtess le Hardy de B eaul i e u; Hryszkiewicz ry-

marz, siodlarz; Baron Friedberg z Galicyi polubiony

z córk kapitana B a 1 e t, dzi intendenta aux Champs
Elyses w Paryu; Dembiski brat pono cioteczno-

wujeczuy pani prokuratorowj ckiej, polubiony z sie-
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rot. Do tego rzdu doliczy mona mego adwokata

Lublinera yda zmaonkowanego powtóre z katoliczk.

Prócz tych wiadkowa regulowaem z ks. Ocker-

manem maestwo wspomnionego ju Hryszkiewicza, na-

szego onierza Finka i jednego krawca. Daem dobr
rad do lubowania katolikom w Anglii, synowi mece-

nasa to jest Stawiarskiemu i Puchalskiemu Kaliszaninowi,

a do lubowin katolickich w Anglii w Douvre wyje-

dnaem rekomendacye ministcryalne do tam rezyduj-

cego konsula: Grochowskim, Heltmanom i doktorowi

Gregorowiczowi polubionemu z Louvenk, a dzi medy-

kujcemu gdzie na granicy Wooszczyzny i Bugaryi.

Zdaje si, e cho niemam dzieci, dosy przysug

oddaem do pomnoenia rodu ludzkiego. Z tych ma-
estw, w które si wdaem trzy tylko, czy cztery bez-

dzietne, z innych jest 24, jeli niewicój.

Mnogo byo naszych w roku zeszym, niezbyt wielu

z nich widzie mi przyszo. O niektórych moe wiecie.

Z Poznaskiego mao kto zajrza, jedynie tylko pani Ja-

raczewska i pani ychliska zabiegay do mnie. Z Ga-
licy! midzy innymi byli genera Józef Zauski i Adam
Zamojski po polsku si noszcy, niewiedziaem, e ju
lat 60 liczy. Inn ra póniej nadmieni o innych, na

teraz dosy tego.

Pochowalimy niedawno kilku zmarych: Czaplickiego

z Bolmin, Ezechiela Staniewicza rosieskiego marszaka
ze mudzi. Przeszych dwóch lat pomaro mnogo mych
znajomych rówienników, lub nieco starszych, kiedy Arago

umiera starszy by odemnie dni 22.^)

Dr. Rigollet mój przyjaciel mieszkajcy w Amiens,

^) Franciszek Arago, znakomity uczony francuzki

urod/.il si w tyme samym roku 1786 co Lelewel, a uiuari:

w roku 1853,
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a przez korespondency dajcy mi jako medyk dobre

ale niepodobne do praktykowania rady, w Grudniu 1854

wróciwszy z Parya nazajutrz z fatygi zmar, a by

odemnie modszy cae pó roku. Pomarli oboje Le
Hardy de Beaulieu, pani Koszutskij rodzice.

Roku zeszego zajrza commissionaire z tiotelu.

Po polsku rozmow toczy i powiada: Moja pani liczy lat

80. Kto taki? Pani Wsowiczowa, zjechaa na dni

kilka z Parya widzie si z Potockimi. Rozwina
si pogadanka, a mi mówi, e jego pani radaby si ze

mn widde. Czy pewny jeste? Pewny, pragnie. Za-

szedem tedy do nij, a to wzór czerstwoci i ciaa

i umysu i czucia, cho wiek podeszy wida. Czy do-

czekamy tego, czy dochowamy czerstwo podobn?

Tymczasem ciskam siostry i do serca przyciskam,

oczekujc od obu wspomnienia.

Ale, ale, o Jastrzbskim moe ju wiecie, biedny

on wzi dzieraw gdzie w Augustowskiem, a za par

tysicy zakupi braterskiej fabryki fortepian.

Eliza podstarzaa si, to dobrze, tomy wicej do

siebie podobni. Takie to me poaowanie, ale bo mi

gorzko podstarze, to pociecha kiedy mnie drudzy goni.

Lelewel.

LIST CXLV1L

Joacliim do Maryi,

15 Grudnia 1857.

Kochalimy si, spodziewam si, e si kochamy,

miujemy, o sobie nie zapominamy. Nie wiedzc, któ-

rdy by najpewnij doszy wyrazy me, trzema drogami
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pisz i wyprawiam; abo jedn z nich przed opatkiem
ten mój list dojdzie.

Niedawno miaem tu cokolwiek rozrywki, zatrzy-

maa si bya w Bruxeli Górska z Litwy, aby wyszu-

ka brata Zaleskiego. Pojechaa potem do Parya, gdzie

go wyledzia, i zim z bratem w Paryu przebdzie, bo

do niego zjechaa.

Niedawno przejedali, wracali tdy do Litwy mode
maestwo Horajny. Horajn z Litwy zjecha odwiedzi

jeszcze yjcego we Francyi stryja. Zabawiwszy u niego

par miesicy, oeni si z córk jego, a stryjeczn sw
siostr pann Horajn i w parze przejechali tdy.

Tego roku stao si na wiosn, e mi z Warszawy
list przyszed poczt pod mym wasnym adresem, a nie-

dawno teraz pod jesie podobnie przyszed poczt pod

wasnym adresem mym z Wilna. Tego roku pani Gu-
zowska jedzia z tuaczki swej w Kaliskie odwiedzi

krewnych, z którymi korespondency utrzymywaa; uprzej-

mie j przyjli, wszake przy witaniu i dni nastpnych

wicj podziwu i opatrywania doznaa, nieli radoci

i serdecznoci. Przyzwany ssiad krewny, z którym si
kochali, zjecha z wizyt. Odjedajc pomrukiwa:

zwodzicie mnie, to nie ona. Przy ponowionych odwie-

dzinach przyszo do egzaminu, przygldania si pod

róne wiato, niemaego wpatrywania si, nim odyo
serdeczne: „kochajmy si." To s anegdotki tego roku.

Syszaem, e Deotyma w Ostendzie bya o Bru-

xell niezawadziwszy.

Rusieccy byli w Niemczech, wiem bo mi list brata

z jednego miejsca nadesali, a tu w Bruxelli kilku na-

potkaem co ich w Niemczech widzieli.

Po dwudziestu kilku leciech odwiedziny króciuchne

i pierwsze spotkanie niemog by radosne, s ao-
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sne, a króciuchne dug po sobie dla serca zostawuj,

ao. ^)

Przeszej zimy nawiedziony byem w lewej nodze

tward puchlin, tak, e cholewa, w któr zwykle dwie

pici koo ydki woy mog, ydk dociskaa. Pod

koniec zimy trciem si o s^yn elaza, rozwina si
rana i kilkotygodniowa dolegliwa choroba. Lecz powoli

ruchem i przemywaniem czstem zimn wod rozpdzi-

em szczliwie, obie nogi teraz lekkie, bardzo mao
brzkn, ale wzrok przepada.

Temi dniami skoczyem druk nowego tomu fran-

cuzkiego epilogu,-) i z drukarzem rozrachunek zrobiem,

siostrzyne 300 franków na to poszy i sumy ze sprze-

day do Parya atlasów mych.

Radbym to dzieko z innemi rónemi drobiazgami

co ryclilj przesa i dostawi Protowi i Twemu siostro

Jankowi, ale jak? Podug mego widzenia najlepiej wprost

odemnie przez Toru wyprawi, tylko pod czyim adre-

sem, aby toruski ksigarz wiedzia komu odesa, albo

komu ma za upomnieniem si u niego wyda. Niech

siostra pomyli o tern i co rychlej zaspokoi braci, bo

im nie dugo na tym wiecie.

A tymczasem niech mnie kocha rodzinn mioci
i pomni, em pustelnik, sam i smutno mi.

Helenka czy posza za m?
J. Lelewel.

1) Pani Majewska odwiedzia w roku 1857 Joachima

w Bruxeli.

-) Epilog, czyli V tom (Teografii wieków rednich.
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LIST CXLVI1I.

Joachim do Ms^^yi.

Tusty C/-wnrtek 1858.

Wtych czasach w Styczniu odpisaem na listy kilku

Francuzów i Szwajcarów, jakie od nich odebraem roku

1856 i 1857. A mi lej, a s jeszcze w expektatywie

inne. Do brata pisa, a do siostry nie. Wida e do

brata pisa co przynaglio, a do siostry niebyo co pi-

sa. A potem pisao si do siostry pod kopert brata,

kiedy wracali Hornowscy. Zapewne brat ów licik ode-

sa. Moe czasu niemiaem, choby tak byo tern si
niewymawiam? ale powiem szczerze, e niemam co pi-

sa, ni o czem, a gdy wezm do pisania pióro opasa-

nym si czuj próni guch, ogarnia mnie smtne
uczucie i pióro z rki wypada. A takie pióra zdrtwie-

nie od popasu i noclegu siostry w Bruxelli wzmogo si
niezmiernie. Sdz e pojmiecie to odosobnionego uspo-

sobienie, i niezechcecie pomnaa skonnoci do roza-

lenia. Zgaszania si Waszego wyglda nie mog , skoro

takowe naraa Was moe. Jeelim o takowe ostatecznie

naciska, to nie dla siebie, nie dla mj satysfakcyi, a tym-

czasem siostra dopisuje : „bdzie ambarasu niemao, ale

dla Ciebie to robi." Chcij wierzy siostro, e mi to zu-

penie obojtnie, czy od wielu lat przyrzdzony adune-

czek zostanie u mnie, czy pójdzie. Tyle z wyprawie-

nia jego satysfakcyi, e uczyni zadosy od kilku lat

daniu brata, aby mia czego mu niedostaje. Ambaras

tedy nie dla mnie, tylko dla brata i dla mulka, który

nadmienia e czytuje. Dla mnie to obojtne, bo im

wicj w lata, im blij grobu, tern wicej na wszystko

obojtnie mi wypada. By wiat przedemn, bdzie

po mnie. Czyli blachy miedziane sztychu mego przyda-
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dz si jeszcze i ocalej po mym zgonie, czy pójd na

koty browarne, ju na to oziby jestem, obojtny na

pociechy i uprzyjemnienie reszty ywota. Cala myl,

wszystkie serca mego uczucia, chciój to wierzy siostro,

zwrócone ku Wam gdziecie razem, caa pociecha do-

wiadywa si i sysze o Waszem powodzeniu. Opusz-

czaj z wiekiem siy, powiada twój Jan, psuj si organa

ciaa, rozwijaj defekta. Zastosójcie te wyrazy do mnie,

i pomylcie, e moje organa psuj si znacznie i zna-

czniem wicej podupad od czasu widzenia si z siostr,

i modzie, któr z sob miaa. I defekta i kalectwo

staj si dolegliwsze. O klsce, jak piorun zada, jak-

em móg wiedzie, kiedycie niepisali.

Kochany Jan spodziewa si by przymuszonym do

uycia wód zagranicznych, a w takim razie zaczepiby

o Bruxell. Ale jeli te wody bd od Bruxelli dalekie?

Przerwy, odwoka, tak e dzi ostatni Wtorek, chcia-

bym z Popielcem niniejszy list zamkn i w drog
puci.

Rezyduje tu trzeci zim rodzina lubowskiego Jó-

zefa, syna Antoniego, którego maonka Pucbalanka,

córka znanego nam niegdy, dzi zmarego. Rezyduj

dla instrukcyi pobonej dwóch synów i dwóch córek,

a z nikim si niewiduj. Od trzech miesicy trafi do

mnie i widujemy s^i. Dzi we Wtorek zacign mnie

do siebie na obiad, a lubi je smaczno. U mnie dowie-

dzia si o pobycie dalekiego kuzynka swego, którego

pozna i polubi, Suchodolskiego syna Januarego. W Kwie-

tniu ruszaj na lato do siebie, a na zim znów do

Bruxelli.

Tj te zimy osiad tu na dobre Bolesaw Poniski

z Poznaskiego, dom kupuje aby latek cztery przepdzi

dla pobonj instrukcyi piciorga i szóstego spodzie-

wanego.
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Sawaszkiewicz jeszcze w Bruxelli goci. Chciao

mu si, nie dla niego mówicie, on inaczej myla.^)

Nie daleko Was, gdzie koo Torunia, s mocno za-

moni i bogaci Jeowscy. Jeden z chudeuszów emi-

grantów ulokowa si u nich na posugach komisarskich,

upodoba sobie pann Jeowsk, a niemia. Sawaszkie-

wicz kurau mu doda, e si pan komisarz zaadresowa,

owiadczy o bogat pann i panny rk otrzyma.

Owó i Sawaszkiewiczowi zdawao si, e dla chccego

niema przeszkody, ni zawady, jakichby niemona przea-

ma. W tych dniach poszczcio mu si, jednym pi-

miennym dwutygodniowym trudem u Anglików zarobi

tysic franków. Tysic moe by na rok ycia. Owó
brat nasz ksieczki jego pragnie, niewiem jak przesa,

bo ambaras.

Cho pogodna i agodna zima, ale w mej izdebce

chodno. W dzie siedz w paszczyku jakime mi okrya,

a w nocy w futerku czarnem, jakiem brat odzia. Ot

schodzi czas, przeszkody, roztargnienia poniewieraj osta-

tniemi dniami memi.

Bratu i siostrze, oraz rodzinie ich, przelijcie me
uciski, a sami przyjmijcie serdeczne, rzewne.

') Leon Sawaszkiewicz, jeden z modszych, a wier-

nych przyjació Joachima, który go jak z listów z tego czasu

widzimy swata z sw siostrzenic, Ew Majewsk, Ae z nie-

pomylnym skutkiem. Sawaszkiewicz liy publicyst, wyda
take kilka dzie historyc-'.no politycznej treci. Napisa take
krótki yciorys Lelewela: „Notice sur la vie de .T. Lelewel."

Bruxella. 1862.
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LIST CXLIX.

Joachim do Maryi.

Bruxella, r. 1858.

Ju tedy rok upywa od czasu bytnoci siostry

w Bruxelli , obdarzony od nij chowam wdziczno
i rzewne wspomnienie, e bodaj byo to ostatnie spotkanie.

Niemam daru kreli strzelistych afektów. Gdy-

my si w strapieniach i strudzeniu na chwil widzieli,

ani si oswoi, ani rozgoci wyrazom nieudao. Umys
zosta uciony, opatek ulgi dostatecznj nieprzyniós.

A gdyby nie brat, co si zdoby skreli razy par o zda-

rzeniach rodzinnnych, niewiedziabym chyba przez nie-

pewn powie jakiego przejedajcego. Jego te sta-

raniem zdoaem trafi do daru siostry fr. 300, bo mi

wskaza u jakiego bankiera w Bruxelli miaem si

upomnie.

Po bytnoci siostry niebawem otoczyy mi pustki.

Sawaszkiewicz w par dni wróci do Londynu. Wycho-

wskiego z ca rodzin wnet wyprawiem do Bruges,

aby tam zosta ; tego sobie jego ona yczy, tegom te
mu yczy, aby móg u tecia mnog rodzin utrzyma,

gdy mu te stae pooenie i zatrudnienie obmyli.

Po niejakim te czasie odjechali Michaowscy.

Lubliner znalaz zatrudnienia, a wykoczywszy je

uda si by do Parya na miesicy kilka.

Sowem zjawia si na chwil pustka, bo wzajemne

wizyty Guzowskich, Raczyskich, Biernackich, Bertierów,

Daszkiewiczowstwa, Dbiskich, ect. s rzadkie i z tych

ubywa po trosze. Jedna Maryanna wncia si i co

dzie zaglda, mówic e pani Majewska polecia jj

codzienne wizyty. Teraz znowu cokolwiek zgieku jest

z powodu podrónych, o których nieco w licie do brata

Listy J. Lelewela. Tom IL 30
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nadmieniam. By te niejaki ukowski, pono do go-

ny procesowicz, który mi wiele rozpowiada o Maje-

wskich rodzime, o Tomaszu i braciach jego. Od nieja-

kiego czasu Sawaszkiewicz znowu przyby z Londynu,

zarobi cokolwiek angielskiemi artykuami i zajty

jest nowym, jakiego dali angielscy publicyci. Mia
on wielkie nadzieje niemaych korzyci na woskich

obrazach i malowidach, jakie mu Wosi do sprzedania

polecili, alem mu wczesno powiedzia, e to trzeba przy-

padku, albo dugiego oczekiwania, a wielkij wprawy

i niepospolitego dowiadczenia obrotu, aby na jednem

i drugiem tysice franków znale. Lepij pomylawszy

nad t kategory zby z bardzo skromnym zarobkiem.

Radby w Bruxelli na cige osi, czy si to uda?

czasami wspomina o Ewci, a z utsknieniem wynurza

wtpliwoci: moe Ewci mego pisma nie ukazano, moe
o mem owiadczeniu nie wie. Upewniam go, e czytaa

jego wyrazy niewtpliwie, niedowierza, a ja dowodów

niemam. W tych dniach dopiero cokolwiek memu upe-

wnieniu zda si wiary dawa, bo Lubliner by w Osten-

dzie, a tam Glinka mu powiedzia, e ja Ewci z jakim

emigrantem swataem, czy za jakiego emigranta w ma-
estwo chciaem odda. Wreszcie w wielkij ciszy

umysu zniós zawód swych ycze Sawaszkiewicz i le-

dwie e kiedy tj materyi tkniemy, ja nieprzypominam.

Spodziewam si od siostry mie niejakie wiadomo-

ci o lubowinach Tadeusza, to to byo gdzie w jj

ssiedztwie, wiem e si to spenio szczliwie, a a-
dnych niemam szczegóów. To ja mam o Wychowskim,

o Sawaszkiewiczu pisa, a siostra niema co powiedzie

o Czaplickich, o starocie i starocinie Babickij ? prosz

!

Nieche siostra mulka swego odemnie uciska,

a mój braterski ucisk dobrem sercem przyjmie.

Lelewel.



— 467 —
LIST CL.

Joachim do Maryi.

13 Grudnia 1858.

Do kochanj siostry w Szydowie.

Pani Heltmanowa z domu Dmochowska, Litewka

z kniehini Zenowicz zrodzona, którj wuja Zenowicza

marszaka guberskiego miskiego za modych lat w Wil-

nie dobrze znaem, dopytuj mi, czy w tym roku 1858

udziel jj koronnego od siostry opatka, jak to bywao
lat zeszych.

Upewniam najsolennij, e opatek nadejdzie, a jak

nienadejdzie wezm si na sztuk. Przypuszczam trocha

e nienadejdzie, bo siostra i ciocia weselami zajta. Z tego

powodu zaczam w kopercie facies pretendenta, niechajby

Ewa Szeliska przystroia cho kapelusz jego grochowym

wiecem, a westchna nad niedol aspiranta, co jj cno-

cie odda cze serdeczn. Przebywa on cigle w Bruxelli.

W roku przeszym udao mi si wydoby dla niego

wiadomo, e brat jego proboszcz srodze przeladowa-

ny, z przeladowa wydobyty, z rodzin u Tyzenhauza

przytuek znalaz.

Jastrzbski z fortepianami wybiera si w Wasze

strony i a do Kijowa.

Wychowscy przesiaduj w Bruges, z tern wszy-

stkiem on sam dojeda do Bruxelli, bo chce by auto-

rem i mnie trapi.

Lubliner autoruje cigle i czsto sysz, uf! co ja

za prac mam, uf!

Z poznanych w Bruxelli do wspomnienia zostaje

Maryanna, czyli raczj Marcellina z Borysowiczów, po

mu Dupagne. Przychodzi codziennie, po dwa i trzy

razy na dzie, bo si zdarza niekiedy spotka podró-

30*
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nych, przejezdnych, którym si dygnie i co w fartuszek

oberwie, kiedy czas objani, e z 77 letnim mem
jest 84ro frankowa rentierka. Obojga nadesano za wo-

jenne usugi napoleoski Heleny medalik. Z tego wy-

nika kwestya, czy niezasuyli na co wicj. Po kilku

miesicach dowiedzieli si, e sam Dupagne piekarz nic,

bo armii wielkij chleba niedostarczy, kiedy mki nie-

byo; ona za, e na swym koniku czy wózku truneczek

miewaa, otrzymaa 100 fr. gratyfikacyi. Udao mi si

w tym roku odszuka jej rodzin.

Modzieniaszek jeden podróny wracajc do domu

trafi w Mereczu na wesele, a tam znalaz Hilarego Mi-

chaa Borysowicza. Twa siostra w Bruxelli yje, sze-

pn mu do ucha, a tak po 45ciu latach otrzymaa od

brata list. Co to byo radoci i paczu! przypomnie

lat modocianych, tych co pomarli. Bo on jeden yje,

ma picioro dziatwy, przebywa w Serejach, gdzie jest mu-

zykiem, utrzymuje si z lekcyi muzycznych.

Wspominaa mi siostra, e Ja jj czytuje, doma-

wiajc, czemu jemu co niei)rzel umylnie, odpowiedzia-

em, em ksiki me przez rce Wasze przesa i Jan

móg sobie zatrzyma i przywaszczy, coby mu si po-

dobao. Po odjedzie siostry do rycho introligator

wygotowa mi may volumen specyalnie do rk Jana

przeznaczony, a ten ley i zalega dotd w kcie.

To niemiaem, to niewiedziaem, to zachodziy prze-

szkody i prawie niepodobiestwo przyrzdzenia adunku

w nieadzie mych izdebek, a teraz gdym nieco si uprz-

tn, odmt cokolwiek przerzedzi, po dugij przewoce,

opónieniu lat, zawadza niepewno.

Cornitius jest na swojem miejscu, czy czasem nie-

zmieni pobytu ? abo przy opatku o tem si dowiem.

Kawcz, roku przeszego lepij byem o te czasy

jak tego roku, ze trzy miesice duo mi dolegao,

duo cierpiaem, od niejakiego czasu nareszcie czuj
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niema ulg. Przy poegnaniu z jednym przelotnym

medykiem poskaryem sig na to, co mi jest, dodajc,

e mi mówi e to s hemoroidy; a on potrzs gow
i wykrzykn, to nie' hemoroidy, to niedobrze, i po-

bieg w dalsz do Parya drog, a ja jak mog ruszam

si i biegam.

Z duszy, z serca siostr i mulka jj ciskam.

Lelewel.

LIST CLL

Joaciim do Maryi.

1859.

Kochana Siostro!

Przejeda tdy wracajc do Pocka doktor Kra-

sowski, mówi e przed omiu laty przebywa w Mawie
i cae nasze rodzestwo zna. Od niegom si dowie-

dzia o owczym Hugona humorze i e celnie strzela,

a to byo przed omiu laty; o przeszoci dowiaduj si

przypadkiem. By on z maonk i bawi dni dwa,

wspomnia e maonka yczy sobie mnie pozna. Mnie

si zdawao e zapowiedzia, i z ni przyjdzie, a ta wi-

da chciaa, abym do nij szed, co nienastpio, raz e
ich obojga spodziewajc si dosiadywaem w izbie aby

niechybi, a powtóre i sposobnoci do wyjcia nie byo»

gdy byo co do zaatwienia w domu. Zreszt sam wi-

dzia, em cale niedomaga, aby za gomi goni, co

w przejedzie po miecie spaceruj. Wreszcie zajrza

pewnie, aby dokompletowa liczby rodziny widzianj.

Opisywa mi brat lubowiny, a na jednych i dru-

gich siostry czy cioci z Szydowa zdaje si nie byo, bo
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niewspomnia. Niechciabym sdzi, aby to miao wy-

nika T okazania jakiego nieukontentowania, lub niea-

probaty.

Stosownie do powieci brata teraz zbliaj si mie-

sice, w których mog oczekiwa wiadomoci o mno-

eniu si rodziny, w blizkoci siebie ciocia co mie
bdzie.

Tu na miejscu mam kopot niemay, rodz si dla

mnie dzieci. Niedawno moje golarstwo w kumy mi we-

zwao, musiaem z jj cioci Józi Pirron do chrztu

trzyma. A wnet zamówi mi Raczyski exkapitan,

i wraz z pani Michaowa Dembisk Belank trzy-

malimy do chrztu Bronisaw Raczysk. Troch to

dla mnie uciliwe, gdyby pomyleli, ale dobra opinia.

W tych czasach zajrza do mnie exmarszaek Uru-

ski. Nalaz Maryann ex-cantinienne, wic w roz-

mow. Rozmawiali tedy z sob, niezwaaem co i nie-

dosyszaem. A pónij Maryanna mi powiedziaa, e
si jj dopytywa, z czego si utrzymuj, jak i od kogo

pensy pobieram.

To jeszcze nic, lepsze byo, gdy kapitan, raczj major

Michaowski, co Oborsk ma za sob, ztd odjedah
przyszed z poegnaniem. Z powodu e i Skrzynecki

mia odjeda, wic rónych naszych szczególnój mj
pieczy poleca. Owiadczam mu, e ich znam i oni mi
znaj. Ale bo, powiada, eby co wigcj im teraz czyni

ze skadek, ze skadkowych dosyanych Ci sum. Jakich?

Co Ci s polecane. A mój Panie, co Ci si dzieje, czy

artujesz sobie? Albo nie masz?.... Prawdziwe szy-

derstwo, i to z tem na odjezdnem przyszed ten, co blizko

mnie dwadziecia kilka lat przebywa i niekiedy cale

czsto widywa, on to sobie roi, on tego by pewny.

Có mówi o innych? O pani Grodzkij i Babskij, które

tego jednego dnia, jedna po drugij z towarzyszkami swe-

mi, to wesoo to z paczem zgaszay si do skarbów u mnie
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lokowanych! Byem miaa kilkaset franków do Berlina,m mi upewni e je tu najd ....

Wielce upraszam kochan siostr, aby niezapomniaa

piszc powiedzie mi, jak z domu nasza przyjacióka

Eliza Mickiewiczowa, radbym sobie to zanotowa i w pa-

mici dochowa, bom jej bardzo obowizany ze wszy-

stkich wzgldów. Z czasu, gdy w Krakowie przebywaa,

'mam tyle wasnorcznych jj kopii, przepisywa, które-

mi mi wówczas zbogacia.

Pomn dobrze przed Eliz jeszcze Jan by najpier-

wszy, co mi kopi obdarzy, jak przez Gottiego otrzy-

maem. Z nij zrobiem sobie drobniutko kopi podró-

n. A jego skrypt przebywa w Paryu pielgnowany

przez Loonarda Chodk.
Przyjmijcie me rzewne ucinienia i zachowajcie we

wzajemnem sercu.

Lelewel.

LIST CLII.

Joaeiim do Maryi.

1859.

Kochana siostro!

Ostatnie listy nasze zminy si, spodziewam si e
mój, w którym bya doczona karteczka do Augusta,

odebralicie, e doszed. Narzekania jego, pewnie z do-

brego serca pochodzce, doszy mi przez Hornowskiego

ustnie. Chciaem ponowi me sowa do niego przez po-

rednictwo Hornowskiego, ale ten co mia dni kilka tu

przepdzi zakrci si do jutra, tak e czasu do pisa-

nia niebyo. Spodziewam si jednak, ecie mu dosali

te, które przyczepione byy do listu ostatniego.
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Tymczasem gdy ma nadej opatek, o który wcze-

sno dopytuje i ta i inna pani, uprzedzam z niniejszym.

Z bolejcem sercem nad strapieniem Nosarzewskich

i nieszczciem Ewci ycz, eby si moga od swego

ma odczepi. Matka w seperacyi mogaby z dziecin

sw bogie spdza lata.

Zmartwio te mi zdrone popstrykanie si Prota

z Janem, o co? nieraczya mi powiedzie. Spodziewam

si, e si wysapa i moe ju si po bratersku uciskali.

To pewne e le gdy si swarz starzy.

Po przecigej a dolegliwie zmieniajcj si od czasu

upaów niemocy, doznaem nareszcie ulgi i mog wa-
wij zatrudnia si czem tem, cho wzrok podupada.

Czy potrzebna Wasza pomoc, w ten moment powie-

dzie niemog, w ten moment niepotrzeba. Oszczdziem

sobie w tym roku ze zwykego wydatku okoo 100 fr.,

w tych dniach zarobiem 200, spodziewam si zarobi nie-

bawem wicój. Do tego siy si pokrzepiy, a przytem

wszystkiem goni si na znaczn sumk z pozbycia egzem-

plarzy z magazynu mego. Ale przyszo, ale ocalenie

mych rupieci, to mnie kopoce, o tem pisz do brata, je-

li mona bez uciliwoci Waszej, bez naraenia Was.

A tymczasem chcij mi kochana siostro powiedzie, jak

si miewacie, jak si ma brat Jan, czycie pobudowali

piorunem zgadzone budowle.

Chciój mi upewni, czy mog jaki ksig i druków

adunek wyprawi do Dziadowa do doktora, to jest pod

jego adresem. Postaram si aby go doszo franko, tak

iby chyba na trinkgeld awansowa, abycie zwrócili.

Chcij mi opisa co si z Hugonem dzieje? wyra-

zi szczerze, rzetelnie. Rysunek, introligatorstwo, medy-

czna praktyka, polowanie miny, i od lat dwóch a na-

wet kilku, o nim niewspominacie. By moe e yje

osabiony, niepokoi mi to e niewiem. Powiedzcie.
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Otrzymawszy Wasz odpowied, po nowym roku

rozpisz si o naszem tuaczem towarzyskiem kóku.

Poznaem t Dobieckich, synów Cesi Cieszkowskiój,

s na studyach w Louvain. e s na wiecie, nie

wiedziaem.

Jan Roztworowski we Francyi studiujcy zapowiada,

e mnie odwiedzi.

ciskam was rzewnie i serdecznie.

Lelewel.

LIST CLIIL

Joachim do Maryi.

1859.

Kochana Siostro!

W roku przeszym opatek nadszed zapóno, teraz

nazbyt wczesno.

A postrzegam, e powtórnie zminy si listy nasze,

bo wanie przed kilku dniami wyprawiem mój, Zmi-

ny si te poprzednio przed kilku miesicami wypra-

wione, a mój moe Was niedoszed. W nim bowiem

byo kilka sów do Augusta, a teraz gdy August by
u Was i o tem mnie zawiadamiacie, niewspominacie czy

mu moje sowa zostay oddane. To te w licie do Ojca

znowu do niego kilka sów ponowionych zaczyem.
Moe dojd.

O Mickiewiczow dopytywaem si dla tego naj-

przód, abym sobie dokadnie zapisa jej imi na j6j skry-

ptach, jakie mi askawie wygotowaa, a potem abym móg
mie je wtedy, kiedy si zdobd do innych przygód



— 474 —
róne szczegóy dopisywa. Moe do tego przyjdzie.

Niemog t sobie dotd przypomnie, w którym roku

Kraków opucia.

Lotni ki nie s arkusikiem, aby je w kopercie

przesya, s ksieczk.

W przeszym licie pytaem, czy do Dziadowa

monaby adunek wyprawi; teraz widz, e Kórnicki

jest w Nidborgu, moe tedy lepiój wyprawi do niego.

Powiedzcie wyranie co rycilj, nieocigajc si, do któ-

rego z nich wyadowa. Otrzymawszy odpowied Wasz
wyaduj nazajutrz, a we dwa tygodnie dojdzie i w nim

lotniki dolec, a Janek bdzie mia w czem przebiera

i co zechce skonfiskuje.

Zim mamy i wczesn i ostr, co mi wcale niedo-

godno, mianowicie ostre wiatry, a s nasi, s nasze panie,

co wymagaj aby je odwiedza. Odwiedzaj same, za-

praszaj, s to grzecznoci mczce. Powtarzam, e ojciec

w mym wieku ju nigdzie niechodzi, schodzono si do

niego. Prawda, mia dom i córeczki, a u mnie i w kie-

szeni i w izdebce ciasno, ja sam, sam jeden, a kopot

kiedy si krynolina midzy ksiki zapacze. Naszych

tubylców ubywa, Micha Dembiski z maonk do

Francyi pocign, Daszkiewicz zmar, Terlecki umiera.

Miaem nieco trudu z wdow Daszkiewiczow, potrze-

bowaa do nieletniego syna opiekuna, szczciem nim by
nie mogem, bom si nieobely.

Z goci dawnych ubyli lubowscy, Wielhorska, zo-

staa Poniska. Przybyli z Litwy Szyrmowie, a wieo
z Mohilowskiego, Biaj Rusi Ciechanowiecka z synkami.

Sawaszkiewicz u Szyrmów daje lekcye. Zarekomendowa-

em t go Ciechanowieckij. Dopiero nieco dawniejsi

Heltmanowie, Raczyscy, a take Królikowscy, Grosso-

stwo, Guzowscy, Lublinerowie, Jastrzbscy etc. Mam
by wszdzie. A kiedy zobaczymy, pytaj. Nie zapo-

minaj o nas, woaj. Uczcj si modziey jest tó
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cokolwiek, dwóch Orsettich, bo trzeci do Parya poci-

gn, dwóch Maachowskich etc. etc. Przejezdnych nie

braknie, z samych Inflant w tym roku najmnij siedmiu,

Rosyan nie wicj jak piciu, a naszych z Moskwy,

z Petersburga, z Kijowa, z Kazania roje. Uprzejme byo
goszczenie kilkodniowe Czeczotów z Nowogrodzkiego;

Druckich, Lubeckich z Polesia. ona Radziwiówna

z domu, twierdzia mocno, e si znam z Konstantym

jj ojcem. Z naszych stron jeden Hornowski.

Zaglda t modzie z Louvain, z Liege, gdzie

jj meogo. W Louvains Dobieccy dwaj, synowie Cesi.

Wczoraj zajrza do mnie ksidz Kurowski, do Metz

wracajcy, dokd do jezuitów wabi z Polski na studya.

Pytaem go o Potockiego po Krysi wdowca. Z maonki
Francuzki ma podrosego synka, do biednie koo niego,

ale statkuje. Syn Krysi kilka lat przebywa u niego,

pono wróci do brata.

Jastrzbski otrzyma paszport na 2 miesice, aby

sw rodzinn ziemi odwiedzi i kontrakty kijowskie.

Amnestyi dla tego nieda.
Wyjednaa mu ten pas ksina Leuchtenberg, a za-

dysponowaa dla siebie fortepiany, z zapowiedzeniem, e
otrzyma zamówienie na kilka innych dla carskij rodziny.

Z braterskim afektem ciskam Was serdecznie.

J. Lelewel.
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LIST CLIV. .

Joachim do Maryi.

r. 1860.

Kochana Siostro!

Spodziewaem si, e brat nie zapomni o Was, on

sam z siebie to uczyni, kochajcie si.

adunek 18 Lutego oddaem ksigarni do trans-

portu, za trzy, cztery tygodnie powinnicie go mie.

Duy, co w nim jest zaczona tu karteczka oblicza. Dwa
aduneczki w niebieskiem zawiniciu in 4to polecam

wikszj pilnoci, ju niepomne co w nich, bo niemao

lat jak do podróy przygotowane. Z tego G o g r. d u

moyen age Janek sobie moe zatrzyma, bo to wprost

dla niego, coby innego zatrzyma sobie yczy, niech si

z bratem po bratersku uoy.

Wychowskiego, jakem pisa, ju dawno niema, lata

w tych czasach do Berlina, a rezyduje w Bruges midzy

Fladrami. Maryanna zbyt codzienny go pobogaciaa,

bo jj mowi jako dziadowi 77 lat majcemu, dziado-

wska pensya miesicznie z 8 na 12 franków podniesiona,

a prócz tego Maryanna osobno jako baba 8 na miesic

otrzymaa.

Sawaszkiewicz rezyduje cigle i podj lekcye na-

szym dawa, z których jedn traci u Szyrmostwa z Litwy.

Zasiedli oni tu dla zdrowia, czyli wykurowania córki

starszj, tymczasem zmara im tu, modsza umiera. Chcieli

zaraz odjecha, czekaj tylko zgonu chorj, poczem z sy-

nem jedynym odjad.

Szyrmowa jest z domu Kosakowska, córka tego Ko-

sakowskiego, któregomy znali w Warszawie. A mao
kto si tu pojawi, któregobym niezna w swoim czasie.
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Owó zagocia si tu z Biaorusi, z Mohilowskiego

z siostrzeniczkami swemi Sotanównami i dwoma synkami

pani Ciechanowiecka, z domu Hoyska. Dziadka jj

znaem dobrze, osobliwa dama, co dni kilka z pozosta-

ym w domu mem przez telegraf rozmawia, biega, jedzi,

cygara pali, aem to zgani, twierdzi, e zarzucia. W osta-

tnim czasie niewidziaem cygarujcj, ani panny Malwiny

Sotan, która niedawno pour prendre de Tair prze-

jechaa si nad Ren a do Moguncyi, odoywszy na

potem przejadk do Rzymu, gdzie juz bya.

Sawaszkiewicz maym Ciechanowieckim lekcye daje,

daje te lekcye dwom Maachowskim, Henryka synom,

na pensyonie bdcym.
Pani Ciechanowiecka ma t w kolegium jezuickiem

kuzyna swego Chrapowickiego, bodaj pra-pra-wnuka na-

szej kasztelanowj mcisawskij.

Przejeda tdy na Podole siostr odprowadzajcy

Sabiski Podoaniu, ma na czas jaki tu wróci, jest on

siostrzecem Raczyskiego, którego córk Bronisaw do

chrztu trzymaem.

Osiedli tu Podoanie Kotowiczostwo na ca zim,

melancholicy mówi, to jest nudz si z nieczynnoci.

Spotka u mnie Ukraica ssiada swego, zdawao si, e
si obudzi zayo, dotd do tego nie przyszo. Po-

niscy w swojem kóku yj, sam koo Suwak gospo-

daruje, na Wielkanoc pewnie zjedzie.

Guzowscy tuacze kogo mog witaj.

Heltmanowie bieduj, sama wcibska gdzie moe.

To s domy maestw czysto polskich, w mieszanych

za maestwach nasi cudzoziemki jakby tureckim oby-

czajem zamknite trzymaj.

Królikowski, Gros, Jastrzbski, Supecki, ada a na-

wet i Lubliner, a nawet i Raczyski, jeli matka Broni-

sawy, jako z Ksiztwa Poznaskiego rodem, za cudzo-

ziemk uchodzi moe. Jest z Litwy Ronikier osobny.
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S Exnery z Galicyi, których nie znam, niewidziaem.

Jest u Królikowskiego jeden Orsetti, s modzi : Zakrze-

wski, Iwasiski, Karowicz, Jezierski, Straszyski etc. etc.

z rónyci stron Polski. A zagldaj nieraz mnogo

z LouYain, z Liege.

Do na ten raz, jak mi dacie wiadomo o dojciu

adunku, to w co innego uderz. Teraz ciskam serdecznie.

Lelewel.

LIST CLV.

Joachim do Maryi.

Bruxella, 2 Maja 1861.*)

Kochana, najukochasza siostro!

Nieroztropno Sawaszkiewicza zrywa odwlok mego

pisania. Pochwali si, e do Was pisa. List jego

moe Was dojdzie i ze rady, jakie mu si roiy przy-

niesie i o chorobie mj Was uwiadomi. Rady jego sami

ocenicie, jak s niedorzeczne. Miaby kto do chorego

zjeda ? i z powszechnem zgorszeniem wnet go opusz-

cza? albo z nim nieobliczone tygodnie i miesice tra-

wi, kiedy s co powtarzaj: ca peut se prolonger? Mie-

libycie niby do usugi wyprawia kogo, lub bab ze

1) List ten niezostal ju odesany, lecz znaleziony dopiero

po mierci Lelewela w papierach zosta wrczony podug
adresu. Ostatni ten swój list zacz Lelewel pisa 2 Maja

i kontynuowa go a do swogo wyjazdu w tyme samym mie-

sicu z Drem Gaczowskim i Januszkiewiczem do Parya.

Szczegóy tego wyjazdu i mierci znajdzie czytelnik w przypi-

eku do listu CXXX.
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swych stron , ni flamandzkij ni walloskij gwary nie-

znajcj, miejsca niewiadomj? Kiedy tu w piknych

instytutach wygód nieprakuje, w maisou de santó,

w szpitalach. A do domowj usugi s do najcia gar-

d malade, bior bez izby osobDÓj, bez osobnego dla

siebie óka, dniem i noc dosiaduj i s choremu na

usugi. Zapomnijcie tedy o Sawaszkiewiczu gryzmole,

chcia si Wam przypomnie.

Zawiadamiam, e list siostry doszed i z nim 500 fr.

A to poco, poco grosz marnowa, wszak na kadych

stu fr. straty 15 i wicj. A tymczasem pewnie na

miejscu potrzeb niebrakuje, u Ewci naprzykad pewnie

zbytku nie ma, i lepiejby o nij myle anieli o mnie.

Teraz i nieco o chorobie, o którj najduj po-

wtpiewa tak troskliwy Sawaszkiewicz. A po kilka razy

w tygodniu o dwie mile przychodzc patrza, widzia,

sysza i niewierzy, powtarzajc, czemu chory nieley.

Dopiero : a to nieart, i troszczy si bez potrzeby. Ze
zaczo si jeszcze w Grudniu, spazmy pcherzowe, dzi-

waczenia odkowe powtarzay si coraz czcij. Od

Nowego Roku stao si ju uiepodobnem gdzie pój, pod

goem niebem wstydno byo ustawicznie na ulicy zatrzy-

mywa si, ze wzrastao i powikszao si. rodki

przeciw temu niedostateczne byy, chwyciem si osta-

tecznie oleum ricini. Tymczasem Daszkiewiczowa

przysaa mi swego doktora zwanego Ujterhosen.

Cichy, nieco powolny, agodny, wysuony medyk , za-

kroi na kuracy wydatkow, a widzc takow niepo-

dobn, pochwali uycie oleju, odszed i niepokaza si

wicj.

Gazowski dosyszawszy o mój niemocy zbieg z Pa-

rya na godzin kilka do Bruxelli dowiedzie si co to

jest. Widzieli si doktorzy, radziU zgodnie.

Z Gazowskim obiadowaem, wypilimy butelk do-

brego Bordeaux, napoczli Xeres. Gazowski wnet do
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siebie wróci uprzedziwszy mi o potrzebie w modzie

bdcego sondowania. A mnie olj powoln przynosi

ulg. Pcherzowe ze pogorszyo si, przerywao sen

i wypoczynek odejmowao. Po niemaych dniach nare-

szcie Ujterhosen do sondowania przystpi, da mi in-

strukcy i mnie samemu operacy powierzy, bo mówi

atwa. A Gazowski chcia do niój mie wielce wpra-

wnego i zrcznego chirurga. Po szeciu dniach tj ope-

racyi szczliwie dopenianj, dnia jednego i nastpnych

opanowa mi zawrót gowy i senno do tego stopnia

silna, e rk wada niemogem, wiata niewidziaem.

Rozwiny si skutki tej mechanicznej operacyi, uryna

si zmienia w lipk, smrodliw, rc, pen mtu,

wnet wyrzuca pocza flaczki biae, funkcye kana-

owe i pcherzowe straciy wszelkie uczucie, sen tedy

przemóg, a cige prawie sczenie si aryny dotd trapi.

Co za stan fatalny! Doktor niespieszy si odwiedzi.

Odwiedziwszy zapowiedzia: dans quelques jours je

yiendrai vous examiner, ii faut examiner avec attention,

s'il n'y a pas quelque part d'enflure hydrocephale.

Nareszcie i dzie naznaczy, abym go czeka w ó-

ku. Przyszed, popatrzy, a c'est hien. Wraz oburcz

brzuch chwyciwszy potrzsa, przegina wawo, unosi,

poglda, — c'est bien, de Tune et de Tautre cot est gal.

Dopiero palcami zgbia orificium, potnie sztur-

cha, kuksy dawa, powtarzajc tout est bien. Ale
mój panie, jaki mój stan z ciekc uryn. Oui la vesie

est paralyse, ce n'est rien, demain je vous aporterai

ou aprs demain les pillules et sous peu vous serez

rtabli.

Piguki te przyniós 2 Maja. Jeeli trzeba wszyst-

kie wyy co s w pudeku, to za dwa tygodnie jeszcze

w smrodliwj biedzie gni wypadnie. Tymczasem przy-

chodzi pani Ciechanowiecka z panem modym zamawia-

jc mi na lubowiny i wesele.
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Gzy wydoam wydobrze? wtpi.
Gazowski pogniewa si na Ujterhosena, e mu

nieodpisa. Nieodpisaem, mówi mi tene, bo niewarto

o byle chorob korespondowa.

Dowiedziawszy si Gazowski , e si pogorszyo

i e sondowanie mnie powierzy, dopiero jeszcze groniej

krzykn, wzywajc mnie abym si da wzi do Pa-

rya, gdzie s wybornie urzdzone maison de sante,

gdzie sobie mieszka Antoni Górecki, gdzie Huszniewicz,

jenera Wysocki i inni bez wielkiego kosztu, bo tylko

kilka franków dziennie pac wydatku instytutowego, nie-

liczc wasnych przydatków. Wyborna przyjacielska

rada, aby si na ask cudz zda. Jeszczem mu nie-

odpisa i niewiem jaki stan choroby. Ale w Bruxelli

niebrakuje leków, lekarzy, i do najmu wygód wszelkie-

go rodzaju, i do pilnowania przez nieodstpne garde-

malade. Mog to opdzi wydatkiem nieco mniejszym

bez przejadek do Parya.

KONIEC TOMU DRCGIEGO I OSTATNIEGO

LISTÓW DO RODZESTWA PISANYCH.

Listy J. Lelewela. Tom IL 31
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